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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

1.	 หลักการและเหตุผล
โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชได้รับการสถาปนาขึ้น เพือ่ให้การศึกษาแก่ประชาชนใน

ระบบเปิด ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัยสื่อการสอนทางไกล การกำาหนดสาขาวิชาที่จะเปิดสอน

ใช้หลักเกณฑ์ด้านความต้องการของสังคมและความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะให้การศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานเป็นสำาคัญ การประเมินความต้องการของสังคมนั้นได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ และการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ 

มหาวิทยาลัยเปิดเป็นพ้ืนฐาน ส่วนทางด้านความพร้อมนั้นได้คำานึงถึงประสบการณ์และความถนัดของ

บุคลากรที่จะจัดหาได้ในระยะเริ่มต้น ลักษณะของสาขาวิชาที่เอื้อต่อการสอนระบบทางไกล และปัจจัย

เกื้อกูลทางด้านสื่อการสอนที่มีอยู่ในสังคมไทย

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเปิดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งจะ

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในแขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

และแขนงวิชาการบัญชี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 - 2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเม่ือวันที่ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด และวิชาเอก

การจัดการการท่องเทีย่วและการโรงแรม) ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2557 สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาใหค้วาม

เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์รับรองว่าเป็น

ปรญิญาตรทีางการบญัชตีามมาตรา 7(6) แหง่พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 สามารถสมคัรเปน็

สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ และมีคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานเข้ารับการทดสอบเป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตามหนังสือที่ สวบช. 766/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 และหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อ 

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
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2.	วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

  1) เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  2) เพ่ือสง่เสรมิการวจิยัค้นควา้ในสาขาวชิาวทิยาการจดัการ เพือ่ความก้าวหนา้ทางวชิาการ 

และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

  3) เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้าน 

วิทยาการจัดการในหมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และนักบริหารด้านต่างๆ

  4) เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการบริหารและการจัดการ

2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ

  หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ แขนงวิชาการจดัการงานกอ่สรา้ง มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติ

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

  1) เพ่ือผลติบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในสาขาการจัดการงานก่อสร้างใหเ้พยีงพอและ 

ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

  2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหลักวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการจัดการงาน

ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) เพ่ือเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างสำาหรับรองรับพัฒนาการของ 

การก่อสร้างในอนาคต ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ และมีศักยภาพประกอบอาชีพได้ทั้งในและนอกประเทศ

  4) เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการจัดการ 

งานก่อสร้าง มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ดังนี้

  1) เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจให้เพียงพอและตรงกับ 

ความต้องการของตลาด

  2) เพือ่เพิม่พนูความรูท้างดา้นการบรหิารธรุกจิ อนัจะสง่ผลใหบ้คุลากรสามารถปฏบิตังิาน

ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3) เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสพัฒนาและศึกษา

วิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อยกระดับการทำางานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  4) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในทางปฏิบัติอย่าง 

มืออาชีพทั้งมีความสำานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการ และเพื่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ดังนี้

  1) เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงในด้านบริหารรัฐกิจให้ 

เพียงพอและตรงกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน

  2) เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ วิธีการและเทคนิคการบริหารภาครัฐอันจะส่งผลให้บัณฑิต

สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3) เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้พัฒนา

สมรรถนะและศึกษาวิชาการด้านบริหารรัฐกิจ เพื่อยกระดับการทำางานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  4) เพ่ือพัฒนาบุคคลในองค์การภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ทางวิชาการบริหาร และ 

เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้งมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีความสำานกึในจรรยาบรรณวชิาชพีเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการ และเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) เพ่ือผลิตบุคลากรทางการบัญชีที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

  2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการบัญชีตระหนักในภาระหน้าที่และความ 

รับผิดชอบทางด้านการบัญชีที่มีต่อกิจการและสาธารณชน

3.	 คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับ

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการ

จัดการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์เสนาะ  ติเยาว์ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำารงธัญวงศ์ กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์ กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธำารง กรรมการ

 7) รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ กรรมการ

   8) อาจารย์ ดร.ภิรมย์  แจ่มใส กรรมการ

   9) อาจารย์ศุภฤกษ์  ศูรางกูร กรรมการ

 10) อาจารย์สมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการ
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 11) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป  ศรีราม)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ)

4.	 คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

เพ่ือทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้  

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป  ศรีราม ประธานกรรมการ

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย กรรมการ

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย กรรมการ

 4) อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ กรรมการ

 5) อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.ลักษณา  ศิริวรรณ กรรมการ

 7) อาจารย์ ดร.อโณทัย  งามวิชัยกิจ กรรมการ

 8) อาจารย์สุรเดช  หวังทอง กรรมการ

 9) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ)

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

5.	 คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
 5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

  วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง

กมลวรรณ  ลิมปนาทร, รองศาสตราจารย์  สถ.บ., M.Arch. (Architecture), 

 M.S. (Horticulture)

 Oklahoma State University 

ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด, อาจารย์  วศ.บ., วศ.ม. (โยธา) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม, รองศาสตราจารย์ ดร.  สถ.บ., M.Sc. (Urban Planning), 

 D.Eng. (Construction Management)

 The University of Tokyo
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นพพร  โทณะวณิก, รองศาสตราจารย์  สถ.บ., สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาสมา  สุทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สถ.บ., ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จิระภรณ์  ตันติชัยรัตนกูล, รองศาสตราจารย์ พณ.บ., พศ.ม. (การตลาด) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์, รองศาสตราจารย์ วท.บ., บธ.ม. (การจัดการ)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชัชพล   ทรงสุนทรวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ., วท.ม.

 (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, รองศาสตราจารย์ บธ.บ., (เกียรตนิยิม), บช.ม. (การธนาคารและการเงนิ) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนพร  สวรรค์พิทักษ์, อาจารย์ ศ.บ., M.Sc. (Finance and Management)

 University of Exeter

ประภาศรี  พงศ์ธนาพาณิช, รองศาสตราจารย์ วศ.บ., วศ.ม., บธ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รชพร  จันทร์สว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., M.S. (Hospitality and Tourism),

 Ph.D. (Tourism) Sheff ield Hallam University

วรรณา  ศิลปอาชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศ.บ., พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร),

 Ph.D. (Tourism and Hospitality Management)

 University of Sunderland

วรรณี  ชลนภาสถิตย์, รองศาสตราจารย์ บช.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศรีธนา  บุญญเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์ ศ.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุวีณา  ตั่งโพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ วท.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อัจฉรีย์  ลิมปมนต์, อาจารย์ บช.บ., บธ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 5.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ., น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), น.ม.

 (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

จำาเนียร  ราชแพทยาคม, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์),

 Ph.D. (Politics and Public Administration)

 University of Pune

จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์, อาจารย์ ร.บ. (เกียรตินิยม), รป.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เฉลิมพงษ์  มีสมนัย, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., พบ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ), 

 สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นพดล  อุดมวิศวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), ศ.ม., ร.ด., 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นราธิป  ศรีราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ., รป.ม., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พนมพัทธ์  สมิตานนท์, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., M.P.A. (Public Administration and 

 Urban Studios), Ph.D. (Urban Affairs and 

 Applied Policy) University of Akron 

ลักษณา  ศิริวรรณ, อาจารย์ ดร. B.B.A., รป.ม., รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 5.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

กัลยาณี  กิตติจิตต์, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดลพร  บุญพารอด, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน์, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ, รองศาสตราจารย์ บช.บ., พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.บ. (เกียรตินิยม), บช.ม.

 บธ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อุทัยวรรณ  จรุงวิภู, รองศาสตราจารย์ บช.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยม)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6.	 คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กัลยนุช  กิตติพงศ์พิทยา, อาจารย์ วท.บ., M.B.A. (Supply Chain Management) 

 University of Wisconsin-Whitewater

กัลยาณี  กิตติจิตต์, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กัลยานี  ภาคอัต, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., พบ.ม. (บรหิารธรุกจิ), M.Bus. (By Research),  

 Ph.D. (Finance) RMIT University

กิ่งพร  ทองใบ, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), พศ.ม. (การจัดการ),  

 พบ.ม. (บริหารธุรกิจ), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), 

 น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์, อาจารย์ ร.บ. (เกียรตินิยม), รป.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิระภรณ์  ตันติชัยรัตนกูล, รองศาสตราจารย์ พณ.บ., พศ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จีระ  ประทีป, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ., ร.ม., M.P.S. (Policy Science), 

 ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จีราภรณ์  สุธัมมสภา, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (คอมพิวเตอร์), พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

 Master of Business Systems, Monash University

จัก  พิริยะพรสิริ, อาจารย์ บธ.บ., บช.บ., บช.ม., 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จักรกฤษณ์  เหลืองเจริญรัตน์, อาจารย์ สถ.บ., M.Sc. (Construction), M.B.A. 

 Kennesaw State University

จำาเนียร  ราชแพทยาคม, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์),

 Ph.D. (Politics and Public Administration)

 University of Pune 

เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ, อาจารย์ ดร. บธ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 

 Ph.D. (Management Science And Engineering) 

 Kunming University of Science and Technology

เฉลิมพงศ์  มีสมนัย, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., พบ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ), 

 สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์, รองศาสตราจารย์ วท.บ., บธ.ม. (การจดัการ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ., วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด, อาจารย์ วศ.บ., วศ.ม. (โยธา) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดลพร  บุญพารอด, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม, รองศาสตราจารย์ ดร. สถ.บ., M.Sc. (Urban Planning), 

 D.Eng. (Construction Management) 

 The University of Tokyo
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เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม),

 พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธนพร  สวรรค์พิทักษ์, อาจารย์ ศ.บ., M.Sc. (Finance and Management) 

 University of Exeter

ธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน์, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพดล  อุดมวิศวกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), 

 ศ.ม., ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นราธิป  ศรีราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ., รป.ม., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ, รองศาสตราจารย์ บช.บ., พณ.ม. (บรหิารธรุกจิ), ประกาศนยีบตัรบณัฑติ

 ทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประภาศรี  พงศ์ธนาพาณิช, รองศาสตราจารย์ วศ.บ., วศ.ม., บธ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปรีชา  ศรีศักดิ์หิรัญ, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บธ.ม. (การเงิน), M.S. (Marketing) 

 Georgia State University 

ปิยะดา  พิศาลบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  บช.บ., M.B.A. (General Management) 

 Mississippi State University

พนมพัทธ์  สมิตานนท์, อาจารย์ ดร. ศศ.บ., M.P.A. (Public Administration and

 Urban Studios), Ph.D. (Urban Affairs and

 Applied Policy) University of Akron

พิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), บช.ม., บธ.ม.,

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภาวิน  ชินะโชติ, อาจารย์ ดร. บธ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ภาสมา  สุทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถ.บ., ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภูริพัฒน์  ชาญกิจ, อาจารย์ ดร. วท.บ., M.A.A., D.B.A., Victoria University

รชพร  จันทร์สว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., M.S. (Hospitality and Tourism), 

 Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University 

ราณี  อิสิชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ., M.A. (Public Administration), D.B.A. (Tourism) 

 University of Strathclyde 

ลักษณา  ศิริวรรณ, อาจารย์ ดร. B.B.A., รป.ม., รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ลัดดา  วัจนะสาริกากุล, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., บช.ม. (การธนาคารและการเงิน), 

 D.B.A. (Marketing)  Nova Southeastern  University

วรรณา  ศิลปอาชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พศ.บ., พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร),  

 Ph.D. (Tourism and Hospitality Management)  

 University of Sunderland

วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., บธ.ม., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), 

 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วราภรณ์  สุขแสนชนานันท์, อาจารย์ วศ.บ., บธ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรีธนา  บุญญเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์ ศ.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุรเดช  หวังทอง, อาจารย์ วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

สุรีย์  เข็มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศ.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร)์, บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป),

 Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing)

 Victoria University 

เสน่ห์  จุ้ยโต, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม), 

 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อโณทัย  งามวิชัยกิจ, อาจารย์ ดร. ภ.บ., กต.ม., Ph.D. (Management)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิชาติ  ลิ้มเมธี, อาจารย์ ศ.บ., น.บ., บช.บ., บธ.ม. (การตลาด การเงิน)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ, รองศาสตราจารย์ วท.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อัจฉรีย์  ลิมปมนต์, อาจารย์ บช.บ., บธ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร. ร.ม. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

 M.A. (Public Administration and Public Policy),  

 Ph.D. (Politics) University of York

อุทัยวรรณ  จรุงวิภู, รองศาสตราจารย์ บช.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยม)  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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7.	 คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ฉัตรชัย   ลอยฤทธิวุฒิไกร, รองศาสตราจารย์ สต.บ., พศ.ม. (การตลาด) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล, รองศาสตราจารย์ บธ.บ. (เกียรตินิยม), บช.ม. (การธนาคารและการเงิน) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณรงค์ศักดิ์  บุญเลิศ, รองศาสตราจารย์ B.S., M.B.A. (General Management) 

 University of Detroit

นพพร  โทณะวณิก, รองศาสตราจารย์ สถ.บ., สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธนา  ธรรมเจริญ, รองศาสตราจารย์ วท.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เสาวภา  มีถาวรกุล, รองศาสตราจารย์ บธ.บ. (เกียรตินิยม), พศ.ม. (การตลาด)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8.	 ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา	          
เชาว์  โรจนแสง, รองศาสตราจารย์ ดร. B.B.A., M.A. (Marketing), M.Ed. (Student 

 Personnel Service and Clinical Psy; Minor in 

 Business Administration), Ed.D. (Supervision, 

 Curriculum and Instruction; Minor in Business 

 Administration) Texas A&M University (ETSU)

สุนา  สุทธิเกียรติ, รองศาสตราจารย์ บช.บ. (เกียรตินิยม), บช.ม. (การบัญชีทั่วไป) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชิญคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงาน 

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน  

ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

9.	หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ

9.1  หลกัสตูรเทคโนโลยบัีณฑติ แขนงวชิาการจดัการงานกอ่สรา้ง วชิาเอกการจดัการงานกอ่สร้าง 

(ต่อเนื่อง) 

9.2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ

  ❏ วิชาเอกการจัดการ ❏ วิชาเอกการตลาด

  ❏ วิชาเอกการเงิน ❏ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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9.3  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

9.4  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

10.	การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชา 

การจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ใน

อัตราเงินเดือนต่างๆ

11.	คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
11.1 นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุ

ตามหลักสูตรของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำาหนดหรือจะเลือกศึกษาเพียง 

บางชุดวชิากไ็ด ้ทัง้นี ้ควรเลอืกศกึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ (ชดุวชิาบังคบั) กอ่น 

แล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง

11.2 ชดุวชิาประสบการณว์ชิาชพีการจดัการงานกอ่สร้าง ชดุวชิาประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ 

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการเงิน ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ และชุดวิชาสัมมนา 

การบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพ่ือการจัดการ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาสุดท้ายและเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น และนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้ม 

เชิงปฏิบัติการ โดยมีการประเมินผลคิดเป็นร้อยละ 60

11.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา  

แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา

11.4 สำาหรับชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีนั้น นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ  

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่ปรากฏตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

ในภาคผนวก

11.5สำาหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งให้แต่ละชุดวิชาประกอบด้วย  

2 รายวิชา ซ่ึงแต่ละรายวิชามีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่ 17/2552 เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อกำาหนดของสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 

จำานวน 11 ชุดวิชา ดังนี้
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ชุดวิชา(6หน่วยกิต)
ประกอบด้วย2รายวิชา

รายวิชา(3หน่วยกิต) รายวิชา(3หน่วยกิต)

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 30206 - 1 กฎหมายธุรกิจ 30206 - 2 การภาษีอากร 

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32207 - 1 การบัญชีขั้นกลาง 1 32207 - 2 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน

และการวิเคราะห์งบการเงิน

32208 - 1 การบัญชีขั้นกลาง 2 32208 - 2 รายงานการเงินและ 

การวิเคราะห์งบการเงิน 

32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้น

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

32209 - 1 การบัญชีขั้นต้น 32209 - 2 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

32210 - 1 องค์การและการจัดการ 32210 - 2 การจัดการเชิงกลยุทธ์

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

32311 - 1 การบัญชีต้นทุน 32311 - 2 การบัญชี

เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 32314 - 1 การบัญชีขั้นสูง 1 32314 - 2 การบัญชีขั้นสูง 2

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน

และการควบคุมภายใน

32324 - 1 การสอบบัญชี 32324 - 2 การตรวจสอบภายใน

และการควบคุมภายใน

32339 การจัดการการเงิน การตลาด 

และการดำาเนินงาน

32339 - 1 การจัดการการเงิน 32339 - 2 การจัดการการตลาด

และการดำาเนินงาน

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผน

ภาษีอากร

32447 - 1 การบัญชีภาษีอากร 32447 - 2 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ

32483 - 1 สัมมนาการบัญชี

การเงิน

32483 - 2 สัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2553) แล้วว่าเป็นปริญญาตรีทางการบัญชีตามมาตรา 7(6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ และมีคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนฝึกหัด

งานเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตามหนังสือที่ สวบช. 766/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 

พ.ศ. 2555

11.6 เอกสารหลักสูตรฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์สำาหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ทั้งภาคต้น และภาคปลาย ของมหาวิทยาลัย

11.7ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตรกรณีที่

นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ปน็ไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะนำาไว้ขอใหน้กัศกึษา

วางแผนการศึกษาโดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสตูรแนวทางการเปดิสอนชดุวชิาในภาคการศกึษา

ต่างๆ และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้

เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ
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11.8 หากนกัศึกษามปีญัหาเกีย่วกบัเนือ้หาในเอกสารการสอนและส่ือการสอนตา่งๆ วธิกีารศกึษา 

ชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

 อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์ 0 2503 3568 หรือ 0 2504 8181 - 6

 โทรสาร 0 2503 3612 หรือ e-Mail: msoffice@stou.ac.th

11.9 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/ 

การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยน 

คำานำาหนา้ช่ือ - ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู ่การขอตอ่อายสุถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศึกษา การลาออก

จากการเป็นนกัศกึษา การขอรบัใบประเมนิผลการศกึษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรับ

ใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็น 

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักทะเบียนและวัดผลได้โดยเขียน 

ใบคำาร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมายโทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

 สำานักทะเบียนและวัดผล

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

 อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6

 โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th

หมายเหต ุ   แบบ ฟอรม์ ใบ คำารอ้ง เกีย่ว กบั เรือ่ง ตา่งๆ ขา้ง ตน้ นกัศกึษา สามารถ สำาเนา แบบ ฟอรม์ ดงั กลา่ว ได ้จาก คูม่อื นกัศกึษา    

หรือ download ได้ จาก เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp





รายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง	(ต่อเนื่อง)

(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554)
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง	(ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Construction Management

(Continuing	Program)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) 

อักษรย่อ  ทล.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         Bachelor of Technology (Construction Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ      B.Tech. (Construction Management) 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา 

หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมี 

พื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การทำางานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมใน 

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ 

5) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก) 
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หมายเหต ุ  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชา

  เทคนิควิศวกรรมสำารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ให้ศึกษาเพิ่มเติม

  ดังนี้

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   1) ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   2) ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  2. หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) 3 ชุดวิชา คือ

   1) ชุดวิชา 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง

   2) ชุดวิชา 31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร 

   3) ชุดวิชา 31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาชา่งกอ่สรา้ง ชา่งโยธา ชา่งเทคนคิสถาปตัยกรรม 

 ช่างสำารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวิชาเทคนิค 

 อุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้างและมีประสบการณ์การทำางานด้านที่เกี่ยวข้อง 

 กบัการกอ่สรา้ง หรอืปรญิญาตรศีลิปบณัฑติ (มณัฑนศลิป)์ เฉพาะสาขาวชิาการออกแบบตกแตง่ 

 ภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 วศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมไฟฟา้ วศิวกรรมเครือ่งกล) หรอืสถาปตัยกรรมศาสตร ์

 (สถาปัตยกรรมหลัก) 

  

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84	

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)     

   10121 อารยธรรมมนุษย์       

   10131 สังคมมนุษย์        

   10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย     
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)     

   บังคับ 8 ชุดวิชา

   30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง      

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์   

   31301 การวางแผนงานก่อสร้าง

   31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา

   31303 การจัดการงานสนาม        

   31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง      

   31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง*     

   31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล     

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้      

   31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง    

   31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร**

   31405 การวิเคราะห์โครงการ       

   31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่      

   31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน       

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร    

   54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก 

หมายเหต * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน
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2. สำาเรจ็การศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม ในสาขาวชิาเทคนคิวศิวกรรมสำารวจ สาขาวชิา 

 เทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4  24 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 78 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 18	 108

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

   บังคับ 3 ชุดวิชา

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

   บังคับ 11 ชุดวิชา 

   30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง      

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์   

   31301 การวางแผนงานก่อสร้าง

   31302 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา

   31303 การจัดการงานสนาม

   31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง

   31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

   31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร*

   31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง**

   31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

   31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล

หมายเหต * ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน

 ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   31405 การวิเคราะห์โครงการ

   31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
 

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาชา่งกอ่สรา้ง ชา่งโยธา ชา่งเทคนคิสถาปตัยกรรม 

 ช่างสำารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวิชาเทคนิค 

 อุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้างและมีประสบการณ์การทำางานด้านที่เกี่ยวข้อง 

 กบัการกอ่สรา้ง หรอืปรญิญาตรศีลิปบณัฑติ (มณัฑนศลิป)์ เฉพาะสาขาวชิาการออกแบบตกแตง่ 

 ภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 วศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมไฟฟา้ วศิวกรรมเครือ่งกล) หรอืสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

 (สถาปัตยกรรมหลัก)   

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 ต้น

30211 องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
31302 การสำารวจปริมาณและ

การประมาณราคา

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์ ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา 10151 ไทยศึกษา
31401 การควบคุมและการตรวจงาน

ก่อสร้าง

31401 การควบคุมและการตรวจงาน

ก่อสร้าง
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 30105

31301

----- 

การบัญชีและการเงิน

เพื่องานก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง 

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

2 ต้น 30105

31301

----- 

การบัญชีและการเงิน

เพื่องานก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง 

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 31305

31402

31405

54102

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการงานก่อสร้าง

การจัดการทรัพยากรอาคาร*

การวิเคราะห์โครงการ

การบริหารงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย   

การจัดการงานก่อสร้าง
31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร*
31405 การวิเคราะห์โครงการ
54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย      

ปลาย 31303 การจัดการงานสนาม

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 ขนาดใหญ่

31410 การจัดการงานก่อสร้าง

 อย่างยั่งยืน

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

 และการภาษีอากร

ปลาย 30211 องค์การและการจัดการ และ

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

31303 การจัดการงานสนาม

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 ขนาดใหญ่

31410 การจัดการงานก่อสร้าง

 อย่างยั่งยืน

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

 และการภาษีอากร

3 ต้น 31406 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การจัดการงานก่อสร้าง

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 และเครื่องจักรกล

3 ต้น 31302 การสำารวจปริมาณและ

 การประมาณราคา

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 และเครื่องจักรกล

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์ 

31406 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การจัดการงานก่อสร้าง

หมายเหต * ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน
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2.  สำาเรจ็การศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม ในสาขาวชิาเทคนคิวศิวกรรมสำารวจ สาขาวชิา 

    เทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 

30211 องค์การและการจัดการ และ

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

31302 การสำารวจปริมาณและ

 การประมาณราคา

1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา 

31401 การควบคุมและการตรวจงาน 

 ก่อสร้าง

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา 

31401 การควบคุมและการตรวจงาน

 ก่อสร้าง

2 ต้น 30105 การบัญชีและการเงิน

 เพื่องานก่อสร้าง

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

31405 การวิเคราะห์โครงการ

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย

 และความปลอดภัย

2 ต้น 30105 การบัญชีและการเงิน

 เพื่องานก่อสร้าง

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

31405 การวิเคราะห์โครงการ

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัย

 และความปลอดภัย

ปลาย 31303 การจัดการงานสนาม

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 ขนาดใหญ่ 

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

31410 การจัดการงานก่อสร้าง

 อย่างยั่งยืน

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

 และการภาษีอากร  

ปลาย 31303 การจัดการงานสนาม

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 ขนาดใหญ่ 

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

31410 การจัดการงานก่อสร้าง

 อย่างยั่งยืน

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

 และการภาษีอากร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

 การจัดการงานก่อสร้าง 

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร*

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 และเครื่องจักรกล

3 ต้น 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

 การจัดการงานก่อสร้าง 

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร*

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

 และเครื่องจักรกล

ปลาย 31406 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การจัดการงานก่อสร้าง

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์ 

30211 องค์การและการจัดการ และ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

-----   ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 4 ต้น 31302 การสำารวจปริมาณและ

 การประมาณราคา 

31406 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การจัดการงานก่อสร้าง 

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเหต * ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน
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รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกอบด้วย	4	วิชาเอก	คือ

 ❏	 วิชาเอกการจัดการ	

 ❏	 วิชาเอกการเงิน	

 ❏	 วิชาเอกการตลาด	

	 ❏	 วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2557)
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หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program

(วิชาเอกการจัดการ)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต

อักษรย่อ   บธ.บ. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. 

ชื่ออนุปริญญา*
ชื่อเต็ม อนุปริญญาบริหารธุรกิจ 

อักษรย่อ อ.บริหารธุรกิจ

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Diploma in Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Dip. in Business Administration

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้	
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ 

5) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง หรือ

หมายเหตุ *  มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญาสำาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสำาเร็จ 

การศึกษาตามกำาหนดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตรี
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6) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก

การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

7) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชา 

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ                                                 

8)  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

9)  สำาเรจ็การศึกษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีม่ใิช่สาขาวชิาบริหารธรุกจิ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16  96  

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 22		 132  

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 4 ชุดวิชา

   10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10151  ไทยศึกษา

   10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   30205  คณิตศาสตร์และสถิติ

    และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10103 ทักษะชีวิต

   10121  อารยธรรมมนุษย์

   10131  สังคมมนุษย์

  
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรการศึกษา

   10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10152  ไทยกับสังคมโลก

   10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา

   30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

   30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

    วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

   32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32327  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

   32328  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

   32448  การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

   32482  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

   32408  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 

   32449  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

   32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

   32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 

   32453  การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ  หรอือนปุรญิญา

 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		                     ชุดวิชาหน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       3 18 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 60 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 14	 84 

	 (2)		 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121  อารยธรรมมนุษย์

   10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151  ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   วิชาแกน	3	ชุดวิชา 

   30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   วิชาเฉพาะด้าน	7	ชุดวิชา 

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

   32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

   32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

   32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

   32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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หลักสูตรการศึกษา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

   32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

   32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

   32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

     ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสมัฤทธิบตัร หรอืในหลกัสตูร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

3. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ หรอือนปุรญิญา 

 หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตรชุดวิชาหน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 20	 120 

 (2)		 รายละเอียดของหลักสูตร        

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา (18หน่วยกิต)

   10121   อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา 
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา        

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา       

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

   32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32327 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

   32328 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

   32448 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

   32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ 

   32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

   32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

   32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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หลักสูตรการศึกษา

4.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 12	 72	

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

    10151  ไทยศึกษา

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   วิชาแกน	3	ชุดวิชา

    30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   วิชาเฉพาะด้าน	7	ชุดวิชา

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

   32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32327  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

   32328  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

   32448  การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

   32482  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

   32408  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   32449  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

   32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

   32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 

   32453  การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

 5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใชส่าขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16  96  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 18		 108 

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

    30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 

   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

    30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

    60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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หลักสูตรการศึกษา

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

   32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32327  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

   32328  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

   32448  การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

   32482  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

   32408  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 

   32449  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

   32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

   32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 

   32453  การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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6. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญาสำาหรับนักศึกษาท่ี 

ไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาตามกำาหนดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษา

จะมีสิทธิได้รับอนุปริญญาดังกล่าวจะต้องศึกษาชุดวิชาต่างๆ ครบทุกหมวดตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ตามเงื่อนไขดังนี้

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5  30   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  9  54   

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 	15		 90

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร	

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 4 ชุดวิชา

   10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10151  ไทยศึกษา

   10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   30205  คณิตศาสตร์และสถิติ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

    10103  ทักษะชีวิต

   10121  อารยธรรมมนุษย์

   10131  สังคมมนุษย์

   10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10152  ไทยกับสังคมโลก

   10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ9ชุดวิชา(54หน่วยกิต)

    วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

   30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

   30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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หลักสูตรการศึกษา

   วิชาเฉพาะด้าน5ชุดวิชา

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

   32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32327  การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

   32328  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

   32448  การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32335  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336  การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 

   32408  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 

   32449  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32450  ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ

   32451  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

   32452  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 

   32453  การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา			

1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปลาย 10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และ 30211 องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

2 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ต้น 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ

เพื่อการจัดการ ดำาเนินงาน และหลักการตลาด
30210 การจัดการการผลิตและ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ดำาเนินงาน และหลักการตลาด  
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หลักสูตรการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

เชิงปริมาณ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา เพื่อการจัดการ

3 ต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

และการจัดการความรู้ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ เชิงปริมาณ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32327 การจัดการคุณภาพและ

ผลิตภาพ

ปลาย 32328 การจัดการนวัตกรรมและ ปลาย 32328 การจัดการนวัตกรรมและ

การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร และการภาษีอากร

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร 32336 การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

การค้าปลีก การค้าปลีก

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ

การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ

32452 กลยุทธ์การจัดการ 32452 กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์

และองค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด การตลาด
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ 4 ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การวิจัยธุรกิจ การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา 32327 การจัดการคุณภาพและ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ ผลิตภาพ

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การวิจัยธุรกิจ

ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ
32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ

การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

การบริหารค่าตอบแทน
32473 การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

ปลาย 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ปลาย 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา และการจัดการความรู้
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

และการภาษีอากร 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ และการภาษีอากร

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

32336 การจัดการทรัพยากร ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32336 การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
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หลักสูตรการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การค้าปลีก การค้าปลีก

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ

32452 กลยุทธ์การจัดการ 32452 กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด การตลาด

5 ต้น 5 ต้น 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

32453 การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32473 การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
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2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา 

 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและ
ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์ ปลาย 10151 ไทยศึกษา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี

เชิงปริมาณ เพื่อการจัดการ
32327 การจัดการคุณภาพและ 30210 การจัดการการผลิตและ

ผลิตภาพ ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เชิงปริมาณ
และการจัดการความรู้ 32327 การจัดการคุณภาพและ

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ ผลิตภาพ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ปลาย 32328 การจัดการนวัตกรรมและ ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิจัยธุรกิจ และการจัดการความรู้

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 32328 การจัดการนวัตกรรมและ 

การเปลี่ยนแปลง
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 3 ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การวิจัยธุรกิจ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ

การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

การบริหารค่าตอบแทน

32473 การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

ปลาย ปลาย 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

การค้าปลีก

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ

การตลาดระหว่างประเทศ
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ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32452 กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

3. สำาเรจ็การศกึษา  ปวส. หรอืเทยีบเทา่ที่มใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ  หรอือนปุรญิญา

 หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 ต้น

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและ

ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
เพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

30211 องค์การและการจัดการ และ 10151 ไทยศึกษา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อการจัดการ

และการจัดการความรู้

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 30210 การจัดการการผลิตและ

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 30211 องค์การและการจัดการ และ

เชิงปริมาณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32327 การจัดการคุณภาพและ ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ผลิตภาพ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

32328 การจัดการนวัตกรรมและ เชิงปริมาณ
การเปลี่ยนแปลง 32328 การจัดการนวัตกรรมและ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา การเปลี่ยนแปลง
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การค้าปลีก

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ

32452 กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

3 ต้น 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ 3 ต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิจัยธุรกิจ และการจัดการความรู้

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 32327 การจัดการคุณภาพและ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา ผลิตภาพ
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ

การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก
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ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32453 การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32473 การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ปลาย 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ ปลาย 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ การวิจัยธุรกิจ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ และการภาษีอากร

และการภาษีอากร 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว 32336 การจัดการทรัพยากร

32336 การจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม และการค้าปลีก
และการค้าปลีก 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ การตลาดระหว่างประเทศ
การตลาดระหว่างประเทศ 32452 กลยุทธ์การจัดการ

32452 กลยุทธ์การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์ และองค์การแห่งการเรียนรู้
และองค์การแห่งการเรียนรู้ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม การตลาด
การตลาด
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ปี

ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 4 ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ท่องเที่ยว 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

32336 การจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ท่องเที่ยว

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32336 การจัดการทรัพยากร
ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น
การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการ

32453 การพนักงานสัมพันธ์และ 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
การบริหารค่าตอบแทน การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ
และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารค่าตอบแทน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32473 การจัดการช่องทางการตลาด
การตลาด และห่วงโซ่อุปทาน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

ปลาย ปลาย 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

การค้าปลีก

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ

การตลาดระหว่างประเทศ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32452 กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและ
ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

ปลาย 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ ปลาย 10151 ไทยศึกษา
เชิงปริมาณ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี

32327 การจัดการคุณภาพและ เพื่อการจัดการ
ผลิตภาพ 30210 การจัดการการผลิตและ

32328 การจัดการนวัตกรรมและ ดำาเนินงาน และหลักการตลาด
การเปลี่ยนแปลง

2 ต้น 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

และการจัดการความรู้ เชิงปริมาณ

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 32325 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ และการจัดการความรู้

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การวิจัยธุรกิจ การจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ
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หลักสูตรการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ปลาย 32327 การจัดการคุณภาพและ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ผลิตภาพ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 32328 การจัดการนวัตกรรมและ
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลง
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ

และการภาษีอากร การวิจัยธุรกิจ
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การค้าปลีก

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ

32452 กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

3 ต้น 3 ต้น 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ

การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32453 การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32473 การจดัการชอ่งทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30210 การจัดการการผลิตและ
ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ เพื่อการจัดการ

30211 องค์การและการจัดการ และ 30210 การจัดการการผลิตและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 2 ต้น 10151 ไทยศึกษา
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

และการจัดการความรู้ 30211 องค์การและการจัดการ และ
32327 การจัดการคุณภาพและ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผลิตภาพ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32328 การจัดการนวัตกรรมและ ปลาย 32328 การจัดการนวัตกรรมและ
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร และการภาษีอากร
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร 32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การค้าปลีก การค้าปลีก

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ

32452 กลยุทธ์การจัดการ 32452 กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด การตลาด

3 ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 3 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ เชิงปริมาณ

32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิจัยธุรกิจ และการจัดการความรู้

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร 32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
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ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

32453 การพนักงานสัมพันธ์และ 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน การบริหารค่าตอบแทน

32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32473 การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่อุปทาน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด การตลาด

ปลาย 32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ปลาย 32327 การจัดการคุณภาพและ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ผลิตภาพ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 32448 การศึกษาความเป็นไปได้และ
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ การวิจัยธุรกิจ
32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และการภาษีอากร
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การค้าปลีก

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ

32452 กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การแห่งการเรียนรู้

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
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หลักสูตรการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 4 ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

32336 การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ

32451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
การจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก

32453 การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32473 การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อุปทาน

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
การตลาด
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program

(วิชาเอกการเงิน)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต

อักษรย่อ  บธ.บ. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. 

ชื่ออนุปริญญา*
ชื่อเต็ม  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ 

อักษรย่อ  อ.บริหารธุรกิจ

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Diploma in Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Dip. in Business Administration

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี ้
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ 

5) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง หรือ

หมายเหตุ *  มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญาสำาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสำาเร็จ 

การศึกษาตามกำาหนดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตรี
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 6)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

 7) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการ 

ธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ

 8) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชา 

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

 9) สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

10) สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดช้ันหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5  30   

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16  96   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 22		 132   

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 4 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10151  ไทยศึกษา

   10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   30205  คณิตศาสตร์และสถิติ

หมายเหตุ *   โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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    และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10103  ทักษะชีวิต
   10121  อารยธรรมมนุษย์
   10131  สังคมมนุษย์
   10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
   10152  ไทยกับสังคมโลก
   10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 
   30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด
   30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์    
   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
   60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา 

   บังคับ 8 ชุดวิชา

   32303  การจัดการการเงิน 
   32329  การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน
   32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร
   32331  ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
   32332  การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 
   32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
   32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
   32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*
   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวดังต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการลงทุน

   32457  การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
   32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
 	 	 กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน**	

   32459  การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคาหลักประกัน
   32470  การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** ยังไม่เปิดสอน
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	 	 	 กลุ่มวิชาการประกันภัย*

   32471  การประกันวินาศภัย

   32472  การประกันชีวิต

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

 2. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญัช ี

    การตลาด การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย ์การจดัการทัว่ไป หรอือนปุรญิญา

 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร																											ชุดวิชาหน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84 

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร   

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   วิชาแกน	1	ชุดวิชา

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32303 การจัดการการเงิน

   32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

   
หมายเหตุ * ยังไม่เปิดสอน
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   32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

   32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

   32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวดังต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการลงทุน

   32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

   32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

   กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน**

   32459 การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคาหลักประกัน

   32470 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน

   กลุ่มวิชาการประกันภัย**

   32471 การประกันวินาศภัย

   32472 การประกันชีวิต

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)  

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรือรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก

3. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/ 

 บริหารธุรกิจ ที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากร 

 มนุษย์ และการจัดการทั่วไป

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 78 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 17	 102

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** ยังไม่เปิดสอน
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร	 	  

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

   วิชาแกน	3	ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

   บังคับ 8 ชุดวิชา

   32303 การจัดการการเงิน

   32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

   32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

   32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวดังต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการลงทุน

   32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

   32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

   กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน**

   32459 การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคาหลักประกัน

   32470 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน

   กลุ่มวิชาการประกันภัย**

   32471 การประกันวินาศภัย

   32472 การประกันชีวิต

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** ยังไม่เปิดสอน
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรือรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลกัสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก

4. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ หรอือนปุรญิญา 

 หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  18   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16  96   

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 20	 120   

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

   บังคับ  8  ชุดวิชา

   32303 การจัดการการเงิน

   32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
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   32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

   32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

   32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวดังต่อไปนี้

    กลุ่มวิชาการลงทุน

    32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

   32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

   กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน**

   32459  การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคาหลักประกัน

   32470  การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน

 	 	 กลุ่มวิชาการประกันภัย**

   32471  การประกันวินาศภัย

   32472  การประกันชีวิต

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรือรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลกัสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1  6

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 12		 72 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** ยังไม่เปิดสอน
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   วิชาแกน	1	ชุดวิชา

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32303  การจัดการการเงิน 

   32329  การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

   32331  ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332  การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 

   32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 

   32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   32456  ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวดังต่อไปนี้

	 	 	 กลุ่มวิชาการลงทุน

    32457  การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

   32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

 	 	 กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน**	

   32459  การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคาหลักประกัน

   32470  การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน

   กลุ่มวิชาการประกันภัย**	

   32471  การประกันวินาศภัย

   32472  การประกันชีวิต

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** ยังไม่เปิดสอน
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6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1  6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 18	 108

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

   บังคับ  8  ชุดวิชา

   32303 การจัดการการเงิน

   32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

   32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

   32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   และเลือก  2  ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวดังต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการลงทุน

   32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

   32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

	 	 	 กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน*

   32459 การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคาหลักประกัน

   32470 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน

   กลุ่มวิชาการประกันภัย*

   32471 การประกันวินาศภัย

   32472 การประกันชีวิต

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
 

7. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญาสำาหรับนักศึกษาที่

ไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาตามกำาหนดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซ่ึงนักศึกษา

จะมีสิทธิได้รับอนุปริญญาดังกล่าวจะต้องศึกษาชุดวิชาต่างๆ ครบทุกหมวดตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ตามเงื่อนไขดังนี้

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5  30

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 9  54

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15	 90 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 4 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10151 ไทยศึกษา

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   30205  คณิตศาสตร์และสถิติ

   
หมายเหตุ * ยังไม่เปิดสอน
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   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10103 ทักษะชีวิต

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10152  ไทยกับสังคมโลก

   10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ9ชุดวิชา(54หน่วยกิต)

   วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

   30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	5	ชุดวิชา

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32303  การจัดการการเงิน 

   32329  การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

   32330  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   32331  ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332  การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 

   32454  การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 

   32455  ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเพียงกลุ่มวิชาเดียวดังต่อไปนี้

 	 	 กลุ่มวิชาการลงทุน

   32457  การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

   32458  วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
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    กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน*

   32459  การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคาหลักประกัน

   32470  การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน

   กลุ่มวิชาการประกันภัย*

   32471 การประกันวินาศภัย

   32472  การประกันชีวิต

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก 

หมายเหตุ * ยังไม่เปิดสอน
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.   สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปลาย 10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และ 30211 องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ต้น 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ

เพื่อการจัดการ ดำาเนินงาน และหลักการตลาด
30210 การจัดการการผลิตและ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคาระห์ 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

เชิงปริมาณ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา เพื่อการจัดการ

3 ต้น 32303 การจัดการการเงิน 3 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

หลักการประกันภัย เชิงปริมาณ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักทรัพย์

ปลาย 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี ปลาย 32303 การจัดการการเงิน
ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ และการภาษีอากร
และการภาษีอากร 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน และการศึกษาความเป็นไปได้
และการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ
ของโครงการ

4 ต้น 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 4 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ
และการควบคุมทางการเงิน หลักการประกันภัย

32455 ธุรกิจและการเงิน 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
ระหว่างประเทศ และการควบคุมทางการเงิน

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

ปลาย 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน ปลาย 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี
32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

ทางการเงิน 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
ทางการเงิน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 5 ต้น 32455 ธุรกิจและการเงิน
ระหว่างประเทศ

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

2. สำาเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทียบเท่าในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญัช ี

 การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการท่ัวไป หรืออนุปริญญา 

 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 10151 ไทยศึกษา

และการควบคุมทางการเงิน

2 ต้น 32303 การจัดการการเงิน 2 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

32455 ธุรกิจและการเงิน เชิงปริมาณ

ระหว่างประเทศ 32303 การจัดการการเงิน

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 32455 ธุรกิจและการเงิน

หลักทรัพย์ ระหว่างประเทศ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน ปลาย 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี
และการศึกษาความเป็นไปได้ ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน
ของโครงการ 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม และการศึกษาความเป็นไปได้

ทางการเงิน ของโครงการ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

ทางการเงิน

3 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 3 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย หลักการประกันภัย

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

ปลาย ปลาย 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/ 

 บริหารธุรกิจ ที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากร 

 มนุษย์ และการจัดการทั่วไป

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

เพื่อการจัดการ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 10151 ไทยศึกษา

และการภาษีอากร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 2 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
เชิงปริมาณ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

32303 การจัดการการเงิน เชิงปริมาณ
32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32303 การจัดการการเงิน

หลักการประกันภัย

ปลาย 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี

ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน เพื่อการจัดการ

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี

และการศึกษาความเป็นไปได้ ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

ของโครงการ 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม และการภาษีอากร

ทางการเงิน

3 ต้น 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 3 ต้น 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน และการควบคุมทางการเงิน

32455 ธุรกิจและการเงิน 32455 ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศ

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์ หลักทรัพย์

ปลาย 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน ปลาย 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

ทางการเงิน

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 4 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
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4. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ หรอือนปุรญิญา 

 หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 1 ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี ปลาย 10151 ไทยศึกษา

เพื่อการจัดการ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี

30211 องค์การและการจัดการ และ เพื่อการจัดการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30211 องค์การและการจัดการ และ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

30210 การจัดการการผลิตและ สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ดำาเนินงาน และหลักการตลาด 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

ปลาย 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

เชิงปริมาณ 32303 การจัดการการเงิน

32303 การจัดการการเงิน 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร

3 ต้น 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 3 ต้น 30210 การจัดการการผลิตและ

และการควบคุมทางการเงิน ดำาเนนิงาน และหลกัการตลาด

32455 ธุรกิจและการเงิน 32454 การวจิยัทางธรุกจิ การวางแผน

ระหว่างประเทศ และการควบคุมทางการเงิน

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 32455 ธุรกิจและการเงิน

หลักทรัพย์ ระหว่างประเทศ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี ปลาย 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี

ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการศึกษาความเป็นไปได้ และการภาษีอากร

ของโครงการ 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม และการศึกษาความเป็นไปได้

ทางการเงิน ของโครงการ

4 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 4 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย หลักการประกันภัย

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

ทางการเงิน

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 1 ต้น

เชิงปริมาณ

32303 การจัดการการเงิน

32455 ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา ปลาย 10151 ไทยศึกษา

32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน เชิงปริมาณ

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 32329 การบญัชขีัน้กลางและการบญัชี

และการควบคุมทางการเงิน ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ 2 ต้น 32303 การจัดการการเงิน

หลักการประกันภัย 32455 ธุรกิจและการเงิน

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ ระหว่างประเทศ

หลักทรัพย์ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา หลักทรัพย์

ปลาย 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน ปลาย 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการศึกษาความเป็นไปได้ และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ ของโครงการ

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม ทางการเงิน

ทางการเงิน ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 3 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและ

ดำาเนินงาน และหลักการตลาด
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ปลาย 10151 ไทยศึกษา

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 30211 องค์การและการจัดการ และ

เชิงปริมาณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

2 ต้น 30211 องค์การและการจัดการ และ 2 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

32303 การจัดการการเงิน เชิงปริมาณ
32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32303 การจัดการการเงิน

หลักการประกันภัย

ปลาย 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี ปลาย 30210 การจัดการการผลิตและ

ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการภาษีอากร และการศึกษาความเป็นไปได้
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงิน ของโครงการ

และการศึกษาความเป็นไปได้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ของโครงการ

3 ต้น 32455 ธุรกิจและการเงิน 3 ต้น 32332 การจัดการความเสี่ยงและ

ระหว่างประเทศ หลักการประกันภัย

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์ 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์ หลักทรัพย์

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน ปลาย 32329 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชี

และการควบคุมทางการเงิน ขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม และการภาษีอากร

ทางการเงิน 32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรม

ทางการเงิน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 4 ต้น 4 ต้น 32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

32455 ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Bachelor of Business Administration Program

(วิชาเอกการตลาด)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต

อักษรย่อ  บธ.บ. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. 

ชื่ออนุปริญญา*
ชื่อเต็ม  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ 

อักษรย่อ  อ.บริหารธุรกิจ

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Diploma in Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Dip. in Business Administration

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้	
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ 

5) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง หรือ

หมายเหตุ *  มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญาสำาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสำาเร็จ 

การศึกษาตามกำาหนดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตรี
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6) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ในประเภทวิชาพณชิยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

7)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ในประเภทวิชา 

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

8)  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

9)  สำาเรจ็การศึกษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ท่ีมใิชส่าขาวิชาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5  30  

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16  96  

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 22		 132

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 4 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10151  ไทยศึกษา

   10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   30205  คณิตศาสตร์และสถิติ

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

       10103 ทักษะชีวิต

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10152 ไทยกับสังคมโลก

   10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

   30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

   บังคับ 9 ชุดวิชา

   32302 การจัดการการตลาด

   32316  การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334  ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

   32432  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32435  ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32475  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

    และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

    32408  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

    32414  การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

    32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา (6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญัชี

  การตลาด การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย ์การจดัการทัว่ไป หรอือนปุรญิญา 

 หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 14	 84 

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร	   

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์
   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
   10151 ไทยศึกษา 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   วิชาแกน	1	ชุดวิชา

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   32302 การจัดการการตลาด  

   32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย 

   32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

   32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรือรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

3. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก 

 การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20		 120 

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร	 	  

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

   บังคับ 9 ชุดวิชา

   32302 การจัดการการตลาด

   32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

   32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
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   32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

   32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6  

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10 60  

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 12		 72 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151  ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   วิชาแกน	1	ชุดวิชา

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   32302 การจัดการการตลาด

   32316  การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   32334  ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

   32432  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32435  ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32475  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

5.   สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1  6   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16  96   

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 18		 108

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

   30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211  องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

  60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา	

   บังคับ 9 ชุดวิชา

   32302 การจัดการการตลาด

   32316  การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334  ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

   32432  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32435  ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32475  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

    32408  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

    32414  การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

    32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรือในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

6. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญาสำาหรับนักศึกษาที่

ไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาตามกำาหนดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษา

จะมีสิทธิได้รับอนุปริญญาดังกล่าวจะต้องศึกษาชุดวิชาต่างๆ ครบทุกหมวดตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตามเงื่อนไขดังนี้

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5  30  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 9  54   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15		 90

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร	

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 4 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10151 ไทยศึกษา

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   30205  คณิตศาสตร์และสถิติ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10103 ทักษะชีวิต

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10152  ไทยกับสังคมโลก

   10163  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ9ชุดวิชา(54หน่วยกิต)

   วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   30208  การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 

   30209  การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210  การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211  องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

   32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	5	ชุดวิชา

   โดยเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32302  การจัดการการตลาด

   32316  การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334  ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

   32432  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32473  การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474  การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32475  การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
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   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32326  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32408  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32414  การตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทย

   32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปลาย 10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และ 30211 องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

2 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ต้น 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30210 การจัดการการผลิตและ

เพื่อการจัดการ ดำาเนินงาน และหลักการตลาด
30210 การจัดการการผลิตและ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

เชิงปริมาณ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา เพื่อการจัดการ

3 ต้น 32302 การจัดการการตลาด 3 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
32316 การจัดการการขายและ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

ศิลปะการขาย เชิงปริมาณ
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 32334 ระบบสารสนเทศและ ปลาย 32302 การจัดการการตลาด
การวิจัยการตลาด 32316 การจัดการการขายและ

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ศิลปะการขาย
32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32334 ระบบสารสนเทศและ

การตลาด การวิจัยการตลาด



หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
ารต

ลา
ด

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 87

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 4 ต้น 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
และห่วงโซ่อุปทาน 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32475 การตลาดระหว่างประเทศ 32473 การจัดการช่องทางการตลาด
และการตลาดโลก และห่วงโซ่อุปทาน

ปลาย 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ปลาย 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา การตลาด
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

และการค้าปลีก 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
32414 การตลาดสินค้าเกษตร และการค้าปลีก

กับเศรษฐกิจของไทย 32414 การตลาดสินค้าเกษตร
32476 การตลาดสถาบันและ กับเศรษฐกิจของไทย

การตลาดบริการ 32476 การตลาดสถาบันและ
การตลาดบริการ

5 ต้น 5 ต้น 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32475 การตลาดระหว่างประเทศ

และการตลาดโลก

2. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญัชี

  การตลาด การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย ์การจดัการทัว่ไป หรอือนปุรญิญา

 หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร

 และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและ

ศิลปะการขาย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์ ปลาย 10151 ไทยศึกษา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 32302 การจัดการการตลาด

เชิงปริมาณ 32316 การจัดการการขายและ
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ศิลปะการขาย

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 2 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต เชิงปริมาณ

32473 การจัดการช่องทางการตลาด 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
และห่วงโซ่อุปทาน 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม และห่วงโซ่อุปทาน
การตลาด

ปลาย 32334 ระบบสารสนเทศและ ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การวิจัยการตลาด สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 32334 ระบบสารสนเทศและ

การวิจัยการตลาด

3 ต้น 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 3 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์
32475 การตลาดระหว่างประเทศ 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

และการตลาดโลก การตลาด
32475 การตลาดระหว่างประเทศ

และการตลาดโลก

ปลาย ปลาย 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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3. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก 

 การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและ
ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

ปลาย 32302 การจัดการการตลาด ปลาย 10151 ไทยศึกษา
32316 การจัดการการขายและ 30211 องค์การและการจัดการ และ

ศิลปะการขาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32475 การตลาดระหว่างประเทศ 32334 ระบบสารสนเทศและ

และการตลาดโลก การวิจัยการตลาด

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 32302 การจัดการการตลาด

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

ปลาย 30211 องค์การและการจัดการ และ ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการจัดการ

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
32334 ระบบสารสนเทศและ เชิงปริมาณ

การวิจัยการตลาด 32316 การจัดการการขายและ
ศิลปะการขาย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3 ต้น 30210 การจัดการการผลิตและ
32473 การจัดการช่องทางการตลาด ดำาเนนิงาน และหลกัการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน 32473 การจัดการช่องทางการตลาด
32474 การสื่อสารและการส่งเสริม และห่วงโซ่อุปทาน

การตลาด ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

และการค้าปลีก
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ

เศรษฐกิจของไทย
32476 การตลาดสถาบันและ

การตลาดบริการ

4 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์ 4 ต้น 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด การตลาด

32475 การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

และการค้าปลีก

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ

เศรษฐกิจของไทย

32476 การตลาดสถาบันและ

การตลาดบริการ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและ

ศิลปะการขาย

ปลาย 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ ปลาย 10151 ไทยศึกษา

เชิงปริมาณ 32302 การจัดการการตลาด
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32316 การจัดการการขายและ
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ศิลปะการขาย

2 ต้น 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 2 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
และห่วงโซ่อุปทาน เชิงปริมาณ

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การตลาด 32473 การจัดการช่องทางการตลาด

32475 การตลาดระหว่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน
และการตลาดโลก

ปลาย 32334 ระบบสารสนเทศและ ปลาย 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิจัยการตลาด 32334 ระบบสารสนเทศและ

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด การวิจัยการตลาด
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด
32475 การตลาดระหว่างประเทศ

และการตลาดโลก

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชี
เพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและ
ดำาเนนิงาน และหลกัการตลาด

ปลาย 32302 การจัดการการตลาด ปลาย 30211 องค์การและการจัดการ และ

32316 การจัดการการขายและ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ศิลปะการขาย 30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชี

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการจัดการ

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

2 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธรุกจิ 2 ต้น 10151 ไทยศึกษา
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 30210 การจัดการการผลิตและ

เชิงปริมาณ ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

32432 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา 32302 การจัดการการตลาด

ปลาย 30211 องค์การและการจัดการ และ ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 32334 ระบบสารสนเทศและ

32333 การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวิจัยการตลาด

32334 ระบบสารสนเทศและ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การวิจัยการตลาด
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32473 การจัดการช่องทางการตลาด 3 ต้น 32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
และห่วงโซ่อุปทาน 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32473 การจัดการช่องทางการตลาด
การตลาด และห่วงโซ่อุปทาน

32475 การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

ปลาย 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ปลาย 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา การตลาด

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 32475 การตลาดระหว่างประเทศ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ และการตลาดโลก

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

และการค้าปลีก การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

เศรษฐกิจของไทย และการค้าปลีก

32476 การตลาดสถาบันและ 32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับ

การตลาดบริการ เศรษฐกิจของไทย

32476 การตลาดสถาบันและ

การตลาดบริการ

4 ต้น 4 ต้น 32316 การจัดการการขายและ

ศิลปะการขาย

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Bachelor of Business Administration Program

(วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต

อักษรย่อ   บธ.บ. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. 

ชื่ออนุปริญญา*
ชื่อเต็ม  อนุปริญญาบริหารธุรกิจ 

อักษรย่อ  อ.บริหารธุรกิจ

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Diploma in Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ  Dip. in Business Administration

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้	
1) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ 

5) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง หรือ

หมายเหตุ *  มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่จะให้อนุปริญญาสำาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสำาเร็จ 

การศึกษาตามกำาหนดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตรี
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 6) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว การโรงแรมและ 

การบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 

การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

 7) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่าในสาขาวิชาทีมิ่ใช่ประเภท 

วิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 

การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ 

คอมพิวเตอร์ธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ                         

 8) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นานาชาติ (ไอทิม) หรือ

 9) สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดช้ันหนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ ธรุกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ  

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 

การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

10) สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 



หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
ารจ

ัดก
ารก

ารท
่อง
เท
ี่ยว

แล
ะก
ารโ

รง
แร
ม

หลักสูตรการศึกษา96

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 22 132 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 28	 168 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 4 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10151 ไทยศึกษา

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10103 ทักษะชีวิต

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10152 ไทยกับสังคมโลก

   10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ22ชุดวิชา(132หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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   วิชาเฉพาะด้าน	16	ชุดวิชา

   บังคับ 10 ชุดวิชา

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม*   

   32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม**  

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ   

   และเลือก 6 ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้  

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน***

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร    

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้  

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

   11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว              

 ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** สำาหรบันักศกึษาที่ต้องการใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนำาใหศ้ึกษาชุดวชิา 32484 ความรูพ้ื้นฐาน 

  ของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการใน 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ชุดวิชามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่ 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรือในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก 

2. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่าในประเภทวิชาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ หรอืประเภทวชิา 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือ 

 อนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ ธรุกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ หรอืสาขาวชิา 

 เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 

 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 20	 120 

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)     

   10121 อารยธรรมมนุษย์   

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา   

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)      

   บังคับ 10 ชุดวิชา

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32477 การจัดการธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว*

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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   32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม*

   32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม**

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ 

   และเลือก 6 ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน***

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ	

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

   11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก   

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว              

 ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** สำาหรับนักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐาน

  ของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการใน 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ชุดวิชามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่ 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด 
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3. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกิจ หรอื 

 ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธรุกิจทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร 

 หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธรุกจิ ธรุกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ หรอื 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 

 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 132 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 26	 156 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)     

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ22ชุดวิชา(132หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ    

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	16	ชุดวิชา

   บังคับ 10 ชุดวิชา

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว              

 ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** สำาหรับนักศึกษาท่ีต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐาน 

  ของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการใน 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ชุดวิชามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่ 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด 

   32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม*

   32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม**

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   และเลือก 6 ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน***

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

   11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก 
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4. สำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัร 2 ป ีของโรงเรยีนการจดัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วนานาชาติ 

 (ไอทิม)

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต  

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 20 120  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 24	 144

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ20ชุดวิชา(120หน่วยกิต)

   วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	16	ชุดวิชา

   บังคับ 10 ชุดวิชา 

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม* 

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

               ** สำาหรับนักศึกษาท่ีต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐาน 

  ของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการใน 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ชุดวิชามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่ 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด 

   32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม*

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   และเลือก 6 ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน**

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว**

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

   11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

        รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 18	 108 
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  (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   บังคับ 10 ชุดวิชา

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   32477 การจัดการธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว*
   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
   32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม*
   32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม**
   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ    
   และเลือก 6 ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน***
   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
   11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว              

 ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** สำาหรับนักศึกษาท่ีต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐาน 

  ของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการใน 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ชุดวิชามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่ 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด 
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)  

   ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

 6.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

   ธุรกิจบริการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ วชิาเอก

 การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

(1)		โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต  

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 6  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 22 132  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 24	 144

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)     

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ22ชุดวิชา(132หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ    

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ      

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด   

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ     

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      

   วิชาเฉพาะด้าน	16	ชุดวิชา       

   บังคับ 10 ชุดวิชา 

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน    

   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม   

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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   32477 การจัดการธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว*  

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม    

   32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม*   

   32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม**  

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ    

   และเลือก 6 ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ       

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้       

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน***   

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว*** 

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก 

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร    

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ      

   โดยเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้      

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ        

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ       

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว      

   11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม    

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)     

    ใหเ้ลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ 

  การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว              

 ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** สำาหรับนักศึกษาที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐาน 

  ของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการใน 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ชุดวิชามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่ 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด  
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7. หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมิได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาโดยตรง แต่ให้อนุปริญญาสำาหรับนักศึกษาที่ 

ไม่สามารถสำาเร็จการศึกษาตามกำาหนดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซ่ึงนักศึกษา

จะมีสิทธิได้รับอนุปริญญาดังกล่าวจะต้องศึกษาชุดวิชาต่างๆ ครบทุกหมวดตามหลักสูตรปริญญาตรี  

ตามเงื่อนไขดังนี้               

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 72 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 18	 108 
	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 4 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10151 ไทยศึกษา

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10103 ทักษะชีวิต

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10152 ไทยกับสังคมโลก

   10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ12ชุดวิชา(72หน่วยกิต)

   วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น



หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
ารจ

ัดก
ารก

ารท
่อง
เท
ี่ยว

แล
ะก
ารโ

รง
แร
ม

หลักสูตรการศึกษา108

   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   โดยเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   32477 การจัดการธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว*

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม*

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   และเลือก 4 ชุดวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   โดยเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน**

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว**

    32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ      

   โดยเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้      

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ        

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ       

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว      

   11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม

  

หมายเหตุ * ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว              

 ** สำาหรับนักศึกษาท่ีต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนำาให้ศึกษาชุดวิชา 32484 ความรู้พ้ืนฐาน 

  ของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน และชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการใน 

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ชุดวิชามีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และนักศึกษาต้องออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่ 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 1 ต้น

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปลาย 10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี 30211 องค์การและการจัดการ และ

เพื่อการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
30211 องค์การและการจัดการ และ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10152 ไทยกับสังคมโลก
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)     

    ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ต้น 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30210 การจัดการการผลิตและ 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี

ดำาเนินงาน และหลักการตลาด เพื่อการจัดการ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 30210 การจัดการการผลิตและ

ดำาเนินงาน และหลักการตลาด

ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

โรงแรม

3 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 3 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ เชิงปริมาณ

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การจัดการโรงแรม

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

11302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ

 การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 

11301 ภาษาองักฤษสำาหรบันกัธรุกจิ 

11302 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว

11303 ภาษาองักฤษสำาหรบัพนกังาน

 โรงแรม
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 32336 การจัดการทรัพยากร

 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 

 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ 

 ตัวแทนท่องเที่ยว  

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

 โรงแรมและภัตตาคาร

4 ต้น 32336 การจัดการทรัพยากร

 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ 

 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ 

 ตัวแทนท่องเที่ยว  

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

 โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ

 การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

 และการบริการในอุตสาหกรรม 

 ท่องเที่ยว

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

 โรงแรมขนาดย่อม และ

 การจัดการที่พักทางเลือก

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ

 การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

 และการบรกิารในอตุสาหกรรม 

 ท่องเที่ยว

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

 โรงแรมขนาดย่อม และ

 การจัดการที่พักทางเลือก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 ภัตตาคารระหว่างประเทศ  

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

 โรงแรมและภัตตาคาร

5 ต้น 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์

 การจัดการโรงแรม

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

 โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจัดการ 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ปลาย 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

 เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน 

 โรงแรม

6 ต้น 6 ต้น 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 ภัตตาคารระหว่างประเทศ
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2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชา 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว การโรงแรมและการบริการ หรือ 

 อนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ ธรุกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ หรอืสาขาวชิา 

 เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 

 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม
 ท่องเที่ยว

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม  

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
 ท่องเที่ยว

2 ต้น 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
 การจัดการโรงแรม  

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้  

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

 โรงแรมและภัตตาคาร

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
 การจัดการโรงแรม
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม 

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบริการในอุตสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ

 การจัดการที่พักทางเลือก 

ปลาย 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
 เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม 

3 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ

 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ

 ตัวแทนท่องเที่ยว 

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 ภัตตาคารระหว่างประเทศ  

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี ้    

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร

3 ต้น 32336 การจัดการทรัพยากร

 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ

 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ

 ตัวแทนท่องเที่ยว 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว 
 เพื่อเป็นรางวัล
32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเครือ่งดืม่  

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเคร่ืองดืม่

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบรกิารในอตุสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ
 การจัดการที่พักทางเลือก 

4 ต้น 32336 การจัดการทรัพยากร 

 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจัดการ 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

4 ต้น 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 ภัตตาคารระหว่างประเทศ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย  ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ      

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม 
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3. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทียบเท่าในสาขาวชิาทีมิ่ใช่ประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ  หรอื 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว  การโรงแรมและการบริการ

  หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  หรือสาขาวิชา

 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
 ท่องเที่ยว

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
30208 การบัญชีการเงินและการจัดการ
 บัญชีเพื่อการจัดการ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ 

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม
 ท่องเที่ยว

2 ต้น 30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้   

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร  

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
30208 การบัญชีการเงินและการจัดการ
 บัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา

โดยเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้   
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม  

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบริการในอุตสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ
 การจัดการที่พักทางเลือก

ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม                    

3 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ
 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ
 ตัวแทนท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

 โรงแรมและภัตตาคาร  

3 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ
 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ
 ตัวแทนท่องเที่ยว
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้    
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 30210 การจัดการการผลิตและ  
 ดำาเนินงาน และหลักการตลาด
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
 เพื่อเป็นรางวัล
32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเครือ่งดืม่  

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเคร่ืองดืม่

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบรกิารในอตุสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ
 การจัดการที่พักทางเลือก

4 ต้น 30211 องค์การและการจัดการ และ

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
 การจัดการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

4 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
 เชิงปริมาณ
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
 การจัดการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
 เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 119

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
ารจ

ัดก
ารก

ารท
่อง
เท
ี่ยว

แล
ะก
ารโ

รง
แร
ม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจัดการ 
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
 ภัตตาคารระหว่างประเทศ

5 ต้น 30210 การจัดการการผลิตและ
 ดำาเนินงาน และหลักการตลาด
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
 ภัตตาคารระหว่างประเทศ

ปลาย ปลาย 32336 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ 
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

4.    สำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัร 2 ป ีของโรงเรยีนการจดัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วนานาชาต ิ   

      (ไอทิม)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม
 ท่องเที่ยว

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
 เชิงปริมาณ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
 ท่องเที่ยว

2 ต้น 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30211 องค์การและการจัดการ และ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30211 องค์การและการจัดการ และ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม

3 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ
 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ
 ตัวแทนท่องเที่ยว
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
 การจัดการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี ้     
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

 โรงแรมและภัตตาคาร  

3 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ
 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ
 ตัวแทนท่องเที่ยว
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
 การจัดการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้       
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเครือ่งดืม่

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบริการในอุตสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ
 การจัดการที่พักทางเลือก

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเคร่ืองดืม่

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบรกิารในอตุสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ

 การจัดการที่พักทางเลือก 
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
 ภัตตาคารระหว่างประเทศ  

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้       
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร

4 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
 เชิงปริมาณ
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
 ภัตตาคารระหว่างประเทศ  

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร 

ปลาย 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
 เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้       
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม 

ปลาย 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
 เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้       
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม 

5 ต้น 32336 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

5 ต้น 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย ปลาย 32336 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
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5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ

 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม
 ท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

1 ต้น

ปลาย 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
 เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม   

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
 ท่องเที่ยว
32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ
 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ
 ตัวแทนท่องเที่ยว
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
 การจัดการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร

2 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ
 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ
 ตัวแทนท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ

 การจดัการอาหารและเครือ่งดืม่

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

 และการบริการในอุตสาหกรรม 

 ท่องเที่ยว 

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

 โรงแรมขนาดย่อม และ

 การจัดการที่พักทางเลือก

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเคร่ืองดืม่

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้     

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบรกิารในอตุสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ
 การจัดการที่พักทางเลือก

3 ต้น 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 ภัตตาคารระหว่างประเทศ  

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร

3 ต้น 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์

 การจัดการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

 โรงแรมและภัตตาคาร 
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6.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืนท่ีมิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอก 

 การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม
 ท่องเที่ยว
32336 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

1 ต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม

ปลาย 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว 

 เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม

4 ต้น 4 ต้น 32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
 ภัตตาคารระหว่างประเทศ  

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชี
 เพื่อการจัดการ
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
 เชิงปริมาณ
32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม  

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
 เพื่อการจัดการ
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
 ท่องเที่ยว

2 ต้น 30210 การจัดการการผลิตและ
 ดำาเนนิงาน และหลกัการตลาด
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์

 การจัดการโรงแรม 

2 ต้น 30210 การจัดการการผลิตและ
 ดำาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และ  
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32336 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ปลาย 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม

ปลาย 30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน

 โรงแรม 

3 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ
 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ
 ตัวแทนท่องเที่ยว
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

 โรงแรมและภัตตาคาร   

3 ต้น 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและ
 มคัคเุทศกแ์ละการจดัการธรุกจิ
 ตัวแทนท่องเที่ยว
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์
 การจัดการโรงแรม 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

 และการท่องเที่ยวอาเซียน 

32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร 
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเครือ่งดืม่

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     

32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบริการในอุตสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ
 การจัดการที่พักทางเลือก 

ปลาย 32480 การจัดการห้องพักและ
 การจดัการอาหารและเคร่ืองดืม่

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      
32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
 และการบรกิารในอตุสาหกรรม 
 ท่องเที่ยว 
32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 โรงแรมขนาดย่อม และ
 การจัดการที่พักทางเลือก

4 ต้น 32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
 ภัตตาคารระหว่างประเทศ  

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร

4 ต้น 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
 เชิงปริมาณ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
 และการท่องเที่ยวอาเซียน 
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
 โรงแรมและภัตตาคาร 

ปลาย 30211 องค์การและการจัดการ และ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
 เพื่อเป็นรางวัล 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้     
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน
 โรงแรม  

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
 นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
 เพื่อเป็นรางวัล

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้      

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ 
11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 
11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว
11303 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน  
 โรงแรม
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจัดการ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5 ต้น 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
 ภัตตาคารระหว่างประเทศ
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2559)
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Public Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อักษรย่อ  รป.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.P.A.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้	
1) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ 

2) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชา 

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน 

และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ  

การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และ 

ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ

4) สำาเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า หรือสูงกวา่ในสาขาวิชาอืน่ๆ ทีม่ใิชส่าขาวชิารัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 

และการบัญชี หรือ

5) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจท่องเท่ียว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงาน 

บุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์ 

และสิ่งพิมพ์ หรือ

6) สำาเรจ็การศึกษาอนปุริญญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ในสาขาวชิารฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์

สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5  30   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 14  84   

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 20			 120

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร	

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 3 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา   

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   10131 สังคมมนุษย์

   10152 ไทยกับสังคมโลก

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

   10103 ทักษะชีวิต

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ14ชุดวิชา(84หน่วยกิต)

   32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

   33201 การบริหารราชการไทย 

 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

 33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

 33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

หมายเหตุ *  โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

 33311 การบริหารโครงการ       

 33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ*

 33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ

 33421 การบริหารท้องถิ่น 

 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

 33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

บญัช ีการตลาด การเลขานกุาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากร

มนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการ

งานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจ

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) 

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 84  

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 18		 108

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา   

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ14ชุดวิชา(84หน่วยกิต)

   32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

   33201 การบริหารราชการไทย 

   33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

   33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์              

   33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

   33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

   33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

   33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

   33311 การบริหารโครงการ

   33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ*

   33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ

   33421 การบริหารท้องถิ่น 

   33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

   33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญัช ี

การตลาด การเลขานกุาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย ์

การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจ การค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล 

ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์

และสิง่พมิพ ์หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ในสาขาวชิารฐัศาสตร ์รฐัประศาสนศาสตร ์

สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3  18   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 10  60   

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 14		 84   

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา  

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

   33201 การบริหารราชการไทย 

   33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

   33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์              

   33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

   33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

   33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

   33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ*

   33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ

   33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 

  

หมายเหตุ *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก 

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1 ต้น

ปลาย 33201 การบริหารราชการไทย

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

 การบริหารราชการไทย      

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน ี ้  

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

 การบริหารราชการไทย  

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้    

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

33303 นโยบายสาธารณะและ

 การวางแผน

33421 การบริหารท้องถิ่น

2 ต้น 33201 การบริหารราชการไทย

33303 นโยบายสาธารณะและ

 การวางแผน

33421 การบริหารท้องถิ่น

ปลาย 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33208 แนวคิดและทฤษฎี

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 ในภาครัฐ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 ในภาครัฐ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 33309 การจัดการองค์การและ

 พฤติกรรมองค์การ

33311 การบริหารโครงการ

33402 เทคนิคและเครื่องมือ

 การจัดการภาครัฐ

3 ต้น 33309 การจัดการองค์การและ

 พฤติกรรมองค์การ

33402 เทคนิคและเครื่องมือ

 การจัดการภาครัฐ

33449 การบริหารการบริการ

 สาธารณะและเครือข่าย

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และ

 การคลังสาธารณะ

33304 การวิจัยทาง   

 รัฐประศาสนศาสตร์

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

33208 แนวคิดและทฤษฎี

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 33401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 บริหารรัฐกิจ

33449 การบริหารการบริการ

 สาธารณะและเครือข่าย

4 ต้น 33304 การวิจัยทาง   

 รัฐประศาสนศาสตร์

33311 การบริหารโครงการ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และ

 การคลังสาธารณะ

33401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 บริหารรัฐกิจ
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2.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ

บญัช ีการตลาด การเลขานกุาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากร

มนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการ

งานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจ

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอื่นๆ ที่มิใช่

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) 

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

1 ต้น

ปลาย 33201 การบริหารราชการไทย

33208 แนวคิดและทฤษฎี

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

 การบริหารราชการไทย

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

33208 แนวคิดและทฤษฎี

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

 การบริหารราชการไทย

2 ต้น 33303 นโยบายสาธารณะและ

 การวางแผน

33421 การบริหารท้องถิ่น

33449 การบริหารการบริการ

 สาธารณะและเครือข่าย

2 ต้น 33201 การบริหารราชการไทย

33303 นโยบายสาธารณะและ

 การวางแผน

33421 การบริหารท้องถิ่น

ปลาย 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33304 การวิจัยทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 ในภาครัฐ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 ในภาครัฐ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 33309 การจัดการองค์การและ

 พฤติกรรมองค์การ

33311 การบริหารโครงการ

33402 เทคนิคและเครื่องมือ

 การจัดการภาครัฐ

3 ต้น 33309 การจัดการองค์การและ

 พฤติกรรมองค์การ

33402 เทคนิคและเครื่องมือ

 การจัดการภาครัฐ

33449 การบริหารการบริการ

 สาธารณะและเครือข่าย

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

33207 เศรษฐศาสตร์และ

 การคลังสาธารณะ

33401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 บริหารรัฐกิจ

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

33207 เศรษฐศาสตร์และ

 การคลังสาธารณะ

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 4 ต้น 33304 การวิจัยทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

33311 การบริหารโครงการ

33401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 บริหารรัฐกิจ

3.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ สาขาวชิาการบญัช ี

การตลาด การเลขานกุาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ การเงนิและการธนาคาร การจดัการทรพัยากรมนษุย ์

การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

การโรงแรมและการบรกิาร หรอืประเภทวชิาธรุกจิการคา้ตา่งประเทศ การจดัการงานบคุคล ธรุกจิ

ประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์ หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 33201 การบริหารราชการไทย

33208 แนวคิดและทฤษฎี

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

 การบริหารราชการไทย

ปลาย 33201 การบริหารราชการไทย

33208 แนวคิดและทฤษฎี

 ทางรัฐประศาสนศาสตร์

33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

 การบริหารราชการไทย

2 ต้น 33303 นโยบายสาธารณะและ

 การวางแผน

33304 การวิจัยทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

33402 เทคนิคและเครื่องมือ

 การจัดการภาครัฐ

2 ต้น 33303 นโยบายสาธารณะและ

 การวางแผน

33402 เทคนิคและเครื่องมือ

 การจัดการภาครัฐ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และ

 การคลังสาธารณะ

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 ในภาครัฐ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33304 การวิจัยทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 ในภาครัฐ

3 ต้น 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 บริหารรัฐกิจ

3 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

ปลาย ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และ

 การคลังสาธารณะ

33401 ประสบการณ์วิชาชีพ

 บริหารรัฐกิจ
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รายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2559)
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  บัญชีบัณฑิต

อักษรย่อ  บช.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Acc.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ 

2) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาการบัญชี พาณิชยกรรม

หรือบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวิชาอื่นๆ หรือ

4) สำาเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิาการบญัช ีพาณชิยกรรมหรอื

บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม หรือ

5) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

สิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นๆ หรือ

6) สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี หรือ

7) สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหน่ึงทางพาณิชยกรรม 

หรือบริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี หรือ

8) สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใช่ทาง 

พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 

 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16 96   

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 22		 132   

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 2 ชุดวิชา

     10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     10151 ไทยศึกษา

     และเลือก 3 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาต่อไปนี้

     กลุ่มวิชาภาษา 

    10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

    10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

    10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

    10131 สังคมมนุษย์

    10152 ไทยกับสังคมโลก

    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

     10103 ทักษะชีวิต

    10121 อารยธรรมมนุษย์

    10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

     10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ *  โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	7	ชุดวิชา

     11301  ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

    30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

    32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

    32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

    32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

    32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน

    60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

   	 วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

    บังคับ 7 ชุดวิชา

    32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

    32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

    32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

    32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 

    32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

    32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

    32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

    และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

    32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

    32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

    32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก  

 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

2. สำาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาการบัญชี

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 24   
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66   
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6   
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 16		 96

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

   บังคับ 3 ชุดวิชา

  10121 อารยธรรมมนุษย์ 

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน	3	ชุดวิชา

  30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

  32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

  32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

  วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

  บังคับ 7 ชุดวิชา

  32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

  32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

  32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

  32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

  32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

  32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

  32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*
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  32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี  

  32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

  32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

3. สำาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

(1)		 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 24  

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 72  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 17		 102

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

   บังคับ 3 ชุดวิชา

   10121 อารยธรรมมนุษย์ 

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

   10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ12ชุดวิชา(72หน่วยกิต)

   วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
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   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207   การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

   32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 

   32311  การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314  การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

   32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

   32447  การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   32483  สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

4. สำาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 24  

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16  96  

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6  

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 21		 126

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

   บังคับ 3 ชุดวิชา

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

   10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	7	ชุดวิชา

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี  

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาตา่งๆ ท่ีเปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก 

 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5.   สำาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภท

วิชาอื่นๆ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 24   

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 16  96  

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  1  6   

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 21		 126

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

   บังคับ 3 ชุดวิชา

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

   10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	7	ชุดวิชา

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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ิต    วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี  

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

 

        

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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6.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี 
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3      18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 15			 90 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  	 วิชาแกน	3	ชุดวิชา

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

7.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3      18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 72 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 16			 96 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ12ชุดวิชา(72หน่วยกิต)

  	 วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์   

   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*
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ิต  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

8.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม 
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3      18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 20			 120 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	7	ชุดวิชา

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน     

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ิต    วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง     

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก 

9.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม 

ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นๆ
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3      18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 20			 120 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	7	ชุดวิชา

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน     

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง     

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
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10. สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1      6 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 13			 78 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

   วิชาแกน	3	ชุดวิชา

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์   

   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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11.    สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาใดสาขาหนึง่ทางพาณชิยกรรมหรอื

บริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี 
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1      6 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 72 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 14			 84 

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ12ชุดวิชา(72หน่วยกิต)

   วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์   

   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ใหเ้ลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวิชาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก

12.   สำาเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหน่ึงท่ีมิใช่ทางพาณิชยกรรม

หรือบริหารธุรกิจ 
 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1      6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		 18			 108

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	7	ชุดวิชา

   11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

   30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

   32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ 7 ชุดวิชา

   32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

   32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

   32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

   32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

   32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

   32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

   32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

   32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                           

10151 ไทยศึกษา

และเลอืก 1 ชดุวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี้

กลุ่มวิชาภาษา

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10131 สังคมมนุษย์                                              

10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        

10103 ทักษะชีวิต                                                

10121 อารยธรรมมนุษย์                                        

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1 ต้น

ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

และเลอืก 2 ชดุวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี้

กลุ่มวิชาภาษา

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10131 สังคมมนุษย์                                              

10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาภาษา

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10131 สังคมมนุษย์                                              

10152 ไทยกับสังคมโลก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       

10103 ทักษะชีวิต                                                

10121 อารยธรรมมนุษย์                                        

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์	 								

10103 ทักษะชีวิต                                                

10121 อารยธรรมมนุษย์                                        

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

2 ต้น 32209  การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210  องค์การและการจัดการ 

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2 ต้น 32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้

กลุ่มวิชาภาษา

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10131 สังคมมนุษย์                                              

10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        

10103 ทักษะชีวิต                                                

10121 อารยธรรมมนุษย์                                        

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

ปลาย 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32339 การจัดการการเงิน การตลาด

 และการดำาเนินงาน 

ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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3 ต้น 30206  กฎหมายธุรกิจและ
 การภาษีอากร
32208  การบัญชีขั้นกลาง 2 
 รายงานการเงินและ
 การวิเคราะห์งบการเงิน
32311  การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

3 ต้น 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
 เชิงปริมาณ
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32339   การจัดการการเงิน การตลาด 
 และการดำาเนินงาน

ปลาย 32314  การบัญชีขั้นสูง 1 
 และการบัญชีขั้นสูง 2
32324  การสอบบัญชี การตรวจสอบ
 ภายในและการควบคุมภายใน 
32447 การบัญชีภาษีอากรและ
 การวางแผนภาษีอากร

ปลาย 30206 กฎหมายธุรกิจและ
 การภาษีอากร
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 
 รายงานการเงินและ
 การวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี
 เพื่อการจัดการ

4 ต้น ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทางการบัญชีและ
 การสอบบัญชี
32444 การสอบบัญชีและ
 การตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

4 ต้น 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 
 และการบัญชีขั้นสูง 2
32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ 
 ภายในและการควบคุมภายใน
32447 การบัญชีภาษีอากรและ
 การวางแผนภาษีอากร

ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน
 และสัมมนาการบัญชี
 เพ่ือการจัดการ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทางการบัญชีและ
 การสอบบัญชีี
32444 การสอบบัญชีและ
 การตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทางการบัญชีและ
 การสอบบัญชี
32444 การสอบบัญชีและ
 การตรวจสอบภายในขั้นสูง
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 5 ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพ่ือการจัดการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

2. สำาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาการบัญชี 
 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1

 

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

 1

 

 

 

ต้น

 

 

 

 

 

ปลาย

 

 

 

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ 

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 

ปลาย

 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  
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2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

 

 

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ 

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์  

ปลาย

 

 

 

 

 

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย

 

 

 

 

 

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน 

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

3

 

 

ต้น

 

 

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3

 

 

ต้น

 

 

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

ปลาย 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4  ต้น 4 

 

 

ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

 

3. สำาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

 1

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

 

 

 

 

 

ปลาย

 

 

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

 สารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

ปลาย

 

 

 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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2

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

 

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน 

 2

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ปลาย

 

 

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน  

ปลาย

 

 

 

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน 

3

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

 

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 3

 

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

 

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร 

ปลาย

 

 

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย

 

 

 

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ 

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4  ต้น  4  ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ 

 สัมมนาการบัญชีเพื่อ

 การจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4. สำาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้น

ปลาย

 

 

 

 

 

 

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32339 การจัดการการเงิน การตลาด

 และการดำาเนินงาน

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  

ปลาย

 

 

 

 

 

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

 

 

 

2

 

 

 

ต้น

 

 

 

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2

 

 

 

ต้น

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย

 

 

 

 

 

 

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

ปลาย

 

 

 

 

 

 

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32339 การจัดการการเงิน การตลาด

 และการดำาเนินงาน 

 3 ต้น 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

3

 

 

ต้น 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย

 

 

 

 

 

 

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ 

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 

 

 

 

 

 

 

ปลาย

 

 

 

 

 

 

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ปี
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
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ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 4 ต้น 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4

 

 

ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ 

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ปลาย

 

 

ปลาย 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

5.  สำาเรจ็การศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรอืประเภท

วิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย

 

 

 

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32339 การจดัการการเงนิ การตลาด 

 และการดำาเนินงาน

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย

 

 

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

2

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

 

 2

 

 

 

 

 

ต้น

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 

 

ปลาย

 

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

 

 

ปลาย

 

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32339 การจัดการการเงิน การตลาด 

 และการดำาเนินงาน 
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3

 

 

ต้น 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพ่ือการจัดการข้ันสูง

3 ต้น 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 ปลาย

 

 

 

 

 

11301 ภาษาองักฤษสำาหรบันกัธรุกจิ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคมุภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพ่ือการจัดการข้ันสูง

ปลาย 

 

 

 

 

 

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี 

 เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง 



หลักสูตรการศึกษา172
หล

ักส
ูตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4

 

 

ต้น 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน 

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  

4 ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 ปลาย ปลาย 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

  

6. สำาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี

 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1 ต้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

2 ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32210 องค์การและการจัดการ 

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย ปลาย 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

7. สำาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย

 

 

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ 

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

2 ต้น

 

 

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32324 การสอบบญัช ีการตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

2 ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ 

ปลาย

 

 

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

ปลาย 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น

 

 

32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชี

 เพื่อการจัดการ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

----- ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพ่ือการจัดการข้ันสูง

3 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

ปลาย

 

 

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชีเพื่อ

 การจัดการ

ปลาย 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

4 ต้น

 

 

4 ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ
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8. สำาเร็จการศึกษา ปวส. ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1

 

 

 

 

 

ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

 1

 

 

 

 

 

ต้น

ปลาย 32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ 

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

32339 การจัดการการเงิน การตลาด

 และการดำาเนินงาน

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

2

 

 

 

ต้น

 

 

 

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2

 

 

 

ต้น

 

 

10121 อารยธรรมมนุษย์

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ 

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  

 

 

 

ปลาย 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 3 ต้น 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

3

 

 

ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

ปลาย

 

 

 

 

 

 

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 

 

 

 

 

 

 

ปลาย

 

 

 

 

 

 

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 4 ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4

 

 

ต้น 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

32339 การจัดการการเงิน การตลาด  

 และการดำาเนินงาน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ปลาย

 

 

ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

9.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม 

ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือประเภทวิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1

 

 

ต้น

  ปลาย 32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ 

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

32339 การจัดการการเงิน การตลาด  

 และการดำาเนินงาน

 

 

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ
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ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 2 ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2

 

 

ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ 

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

  ปลาย 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 

 

ปลาย 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 3 ต้น 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

3

 

 

ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน
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ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

  ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 

 

ปลาย 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 4 ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพ่ือการจัดการ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4

 

 

ต้น 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

32339 การจัดการการเงิน การตลาด 

 และการดำาเนินงาน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ปลาย

 

 

ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพ่ือการจัดการ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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10.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1

 

 

ต้น

  ปลาย 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

 

 

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการและ

 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 2 ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

2

 

 

ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

  ปลาย 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 

 

ปลาย 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 3 ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพ่ือการจัดการ

3

 

 

ต้น 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

  ปลาย

 

 

ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพ่ือการจัดการ

11.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือ

บริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1

 

 

ต้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

  ปลาย 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

 

 

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

 2 ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2

 

 

ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

  ปลาย 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 

 

ปลาย 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

 3 ต้น 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

3

 

 

ต้น 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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หล
ักส

ูตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

  ปลาย

 

 

ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

12.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหน่ึงท่ีมิใช่ทางพาณิชยกรรม

หรือบริหารธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1

 

 

ต้น

  ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 

 

ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

32210 องค์การและการจัดการ

 และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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หล

ักส
ูตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 2 ต้น 30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

2

 

 

ต้น 10151 ไทยศึกษา

30206 กฎหมายธุรกิจและ

 การภาษีอากร

32209 การบัญชีขั้นต้นและ

 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

 ระบบสารสนเทศ

  ปลาย 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 

 

ปลาย 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณ

32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32339 การจัดการการเงิน การตลาด 

 และการดำาเนินงาน

 3 ต้น 32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

32339 การจัดการการเงิน การตลาด 

 และการดำาเนินงาน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

3

 

 

ต้น 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร
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หล
ักส

ูตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

  ปลาย 32447 การบัญชีภาษีอากรและ

 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

 

 

ปลาย 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 

 และการบัญชีขั้นสูง 2

32324 การสอบบัญชี การตรวจสอบ

 ภายในและการควบคุมภายใน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

 4 ต้น 4

 

 

ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

 และสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทางการบัญชีและ

 การสอบบัญชี

32444 การสอบบัญชีและ

 การตรวจสอบภายในขั้นสูง

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา
5หลัก

รหัสชุดวิชา
8หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

10103 20111001 ทักษะชีวิต   

10111 20111002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

10121 20111003 อารยธรรมมนุษย์   

10131 20111004 สังคมมนุษย์   

10141 20111005 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10151 20111006 ไทยศึกษา   

10152 20111007 ไทยกับสังคมโลก   

10161 20111008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

10162 20111009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

10163 20111010 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   

10164 20111011 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

10171 20142001 การใช้ภาษาอังกฤษ 

11301 20143001 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

11302 20143002 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

11303 20143003 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม 

30105 20313001 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง  

30205 20322001 คณิตศาสตร์และสถิติ  

30206 20322008 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  

30208 20322002 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ  

30209 20322003 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ    

30210 20322004 การจัดการการผลิตและดำาเนินงานและหลักการตลาด  

30211 20322005 องค์การและการจัดการ และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

 

31301 20313002 การวางแผนงานก่อสร้าง 

31302 20313003 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา 
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รหัสชุดวิชา
5หลัก

รหัสชุดวิชา
8หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

31303 20313004 การจัดการงานสนาม 

31305 20313005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง 

31401 20313006 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 

31402 20313011 การจัดการทรัพยากรอาคาร* 

31405 20313009 การวิเคราะห์โครงการ 

31406 20315001 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง  

31407 20313007 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

31408 20313008 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล 

31410 20313010 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 

32206 20322006 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

32207 20343001 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

 

32208 20343002 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน

และการวิเคราะห์งบการเงิน

 

32209 20342001 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

 

32210 20342002 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์  

32302 20323401 การจัดการการตลาด  

32303 20323201 การจัดการการเงิน  

32304 20333003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

32311 20343003 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ  

32314 20343004 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2  

32316 20323402 การจัดการการขายและศิลปะการขาย  

32324 20343005 การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและ

การควบคุมภายใน

 

32325 20323101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ

การจัดการความรู้

 

32326 20323102 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

เพื่อสร้างสมรรถนะ
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รหัสชุดวิชา
5หลัก

รหัสชุดวิชา
8หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

32327 20323103 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ  

32328 20323104 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

32329 20323202 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง

สำาหรับนักการเงิน



32330 20323203 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 

32331 20323204 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ



32332 20323205 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย  

32333 20323403 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

32334 20323404 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด 

32335 20323601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

32336 20323602 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน  

32337 20323603 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม



32338 20323604 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม



32339 20342003 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำาเนินงาน  

32408 20323409 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 

32414 20323410 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย 

32432 20323405 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  

32435 20325401 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด  

32443 20343006 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

 

32444 20343007 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง  

32446 20343008 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง  

32447 20343009 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร  

32448 20323105 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ  

32449 20323106 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 191

รหัสชุดวิชา
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รหัสชุดวิชา
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พิเศษ

32450 20323107 การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศ 

32451 20323108 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ

นำาเข้า-ส่งออก



32452 20323109 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้



32453 20323110 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน 

32454 20323206 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุม

ทางการเงิน

 

32455 20323207 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 

32456 20325201 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน  

32457 20323208 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

32458 20323209 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน 

32459 20323210 การจัดการสินเชื่อและการประเมิน

ราคาหลักประกัน**



32470 20323211 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน** 

32471 20323212 การประกันวินาศภัย** 

32472 20323213 การประกันชีวิต** 

32473 20323406 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 

32474 20323407 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด  

32475 20323408 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก  

32476 20323411 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 

32477 20323605 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์และ

การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว



32478 20323606 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล



32479 20323607 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 

32480 20323608 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

32481 23025601 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม

 

32482 20325101 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  



หลักสูตรการศึกษา192

รหัสชุดวิชา
5หลัก

รหัสชุดวิชา
8หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

32483 20345001 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ                                             

 

32484 20323609 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ

การท่องเที่ยวอาเซียน



32485 20323610 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และ

การบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว



32486 20323611 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

ระหว่างประเทศ



32487 20323613 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก



32488 20323614 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

33201 20333004 การบริหารราชการไทย 

33207 20333005 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 

33208 20333010 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

33302 20333006 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 

33303 20333007 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  

33304 20333008 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

33309 20333012 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ 

33311 20333014 การบริหารโครงการ 

33401 20335001 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ  

33402 20333015 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ 

33421 20333401 การบริหารท้องถิ่น 

33442 20333502 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 

33449 20333505 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 

54102 20523402 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

60120 20612001 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

หมายเหตุ      ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ 

 ของมหาวิทยาลัย

  * ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน       

 ** ยังไม่เปิดสอน
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รายละเอียดชุดวิชา

10103	 ทักษะชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีทักษะในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการดำาเนินชีวิต 

2. เพื่อให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

3. เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ทกัษะในการดำาเนนิชวีติในสงัคม ความใฝรู่ ้การแสวงหาและพฒันาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ี     

การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 English for Communication
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่สำาคัญ

3.  เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน

สถานการณ์ต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121	 อารยธรรมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Civilization

	 วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง  

เศรษฐกิจ และสังคม

2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
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	 คำาอธิบายชุดวิชา 
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น 

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131	 สังคมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Society

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม

2.  เพ่ือให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงส่งผลต่อการจัด 

ระเบียบสังคมมนุษย์

3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและ 

การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง  

กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 

การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3.  เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์   

และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4. เพ่ือให้มีความรู้ในการประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน

5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่ายกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำารงชีวิต
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10151	 ไทยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Studies

	 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเปน็ไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม

2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152	 ไทยกับสังคมโลก	 (6	หน่วยกิต)

 Thailand and the World Community

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลง 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก

3.  เพื่อให้นำาความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ   

ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ท่ีส่ง 

ผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์

ถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Thai for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความสำาคัญของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใช้ถ้อยคำา ประโยค สำานวน 

โวหาร การพฒันาทกัษะการฟงั การพดู การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

การใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้

10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Chinese for Communication 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้เร่ืองระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮ่ันอ่ีว์ พินอิน 

(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้

2.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคำาศัพท์พื้นฐาน รูปประโยค

และหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน

3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำาวัน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮ่ันอ่ีว์ พินอิน  

(Hànyǔ Pīnyīn) คำาศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำาวัน โครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว

10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Khmer for Communication

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาเขมร

2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพื้นฐานสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำาศัพท์ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชลียง และอักษรมูล คำาศัพท์

พื้นฐานในชีวิตประจำาวัน โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน คำาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
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10164	 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (6	หน่วยกิต)	

 Society and Culture in the ASEAN Community

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน

2. เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน

3. เพื่อให้เข้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน

4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ของอาเซียนกับชาติต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในสมาชิกอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ์

ของอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก

10171		 การใช้ภาษาอังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Interaction: Effective Communication in English

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อฝึกทักษะและกลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

2.   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง ศัพท์ สำานวน โดยเรียนรู้จากการฝึก

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำาวันและในการประกอบ

กิจการงาน

3.   เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาบางประการในการติดต่อสื่อสารอันเนื่องมาจากความแตกต่าง 

ทางด้านภาษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำาวัน และ

ในการประกอบกิจการงาน เช่น การทักทาย การเชื้อเชิญ การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี และ

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ศึกษาวิธีแสดงออกของเจ้าของภาษา และปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการแสดงออกของคนไทย

11301	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ	 (6	หน่วยกิต)

 English for Business

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษในวงการ

ธุรกิจ

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในวงธุรกิจ เพื่อประโยชน์ใน 

การติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

11302	 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว	 (6	หน่วยกิต)

 English for Tourism

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โครงสร้าง ศัพท์ สำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน 

การส่ือสารกับชาวต่างประเทศ การติดต่อซ้ือขาย และการให้บริการเก่ียวกับการท่องเท่ียว

2.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำาชาวต่างประเทศให้รู้จักประเทศไทยด้าน

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสรา้ง ศพัท ์และสำานวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารกบัชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่         

ซื้อขาย การบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย

11303	 ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม	 (6	หน่วยกิต)

 English for Hotel Personnel

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ สำานวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในธุรกิจ

การโรงแรม

2.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ 

งานที่ทำาและเพื่อการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในธุรกิจโรงแรม ศัพท์และสำานวน

เฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร  

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานและเพื่อการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

30105	 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง	 (6	หน่วยกิต)

 Accounting and Finance for Construction 

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชี งบการเงิน กระบวนการบัญชี การรับรู้

รายได้และต้นทุนของงานก่อสร้าง

2. เพื่อให้มีความรู้ในด้านการบัญชีเพื่อการจัดการสำาหรับงานก่อสร้าง
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3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการเงินเพื่องานก่อสร้าง

4.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และการจัดหา

เงินทุนเพื่องานก่อสร้าง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีเพื่องานก่อสร้าง งบการเงิน การรับรู้รายได้และต้นทุนของ 

งานก่อสร้าง การบัญชีเพื่อการจัดการงานก่อสร้างในด้านการงบประมาณ การใช้ข้อมูลทางการบัญช ี

เพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์งบการเงิน การควบคุมภายในและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

แนวคิดทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และการจัดหาเงินทุนเพื่องานก่อสร้าง

30205	 คณิตศาสตร์และสถิติ	 (6	หน่วยกิต)

 Mathematics and Statistics

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อที่จะนำาไปประยุกต์ใช้กับวิชาการ 

ด้านอื่นได้

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
เซต ตรรกศาสตร์ การจัดลำาดับและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงินสด ดอกเบี้ย  

ค่ารายปี ระบบจำานวน เมตริกซ์ ดีเทอร์มินันต์และการประยุกต์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำาดับและ 

อนุกรมเรขาคณิตวิเคราะห์ การดิฟเฟอเรนชิเอท ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรสุ่ม 

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงปกติ การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง 

และการประเมินค่า

30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร	 (6	หน่วยกิต)	

 Business Law and Taxation 

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 30206-1	กฎหมายธุรกิจ	(Business	Law)

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายแพง่และพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ
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	 คำาอธิบายรายวิชา
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น 

ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม คำ้าประกัน จำานอง จำานำา กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ทั้งกรณี

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำากัด บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำากัด และ

กิจการร่วมค้าลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

การควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 30206-2	การภาษีอากร	(Taxation)

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 คำาอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีท้องถิ่น

30208	 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)	

 Financial Accounting and Managerial Accounting

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำาบัญชีและการนำาเสนอรายงานทางการเงิน

2.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการธุรกิจได้

3.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานสำาหรับการศึกษาในชุดวิชาอื่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขั้นตอน 

การบนัทกึบญัชตีามวงจรบญัชสีำาหรบัธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษอีากรสำาหรบัธรุกจิ

แนวความคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน- 

ปริมาณ-กำาไร การจัดทำางบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน
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30209	 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Finance and Business Law

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและการจัดการเงินทุนของธุรกิจ

2. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับหลักกฎหมายท่ัวไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืน 

 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
วัตถุประสงค์และการรับผิดชอบทางการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน ความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน 

นโยบายเงินปันผล และการจัดหาเงินทุน

หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ

ตราสารทางการเงิน

30210	 การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน	และหลักการตลาด	 (6	หน่วยกิต)

 Production and Operations Management and Principle of Marketing

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและดำาเนินงาน

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาด

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบการผลิตและดำาเนินงาน การวางแผนผลิตภัณฑ์ กำาลังผลิต ทำาเลที่ตั้ง การวางผัง

สถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลิต การจัดการสินค้า 

คงคลัง การวางแผนและการควบคุมการผลิตและดำาเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐาน 

การทำางาน การจัดลำาดับงาน ความปลอดภัยในการทำางาน การบริหารโครงการ

แนวคิดการตลาด หน้าที่การตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด 

โครงสร้างองค์การทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผน

กลยุทธ์ การวิจัยการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม 

การซื้อ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย การวางแผนและการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์  

การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นการจดัจำาหนา่ย การวางแผนและ 

การตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด และจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารธุรกิจ
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30211	 องค์การและการจัดการ	และการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Organization and Management and Human Resource Management

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ หน้าที่และวิธีการจัดองค์การ รวมถึงการบริหาร 

 องค์การสมัยใหม่

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิคและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับองค์การ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขั้นตอนของการวางแผน  โครงสร้างและสายการบังคับ

บัญชา แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ การจัดองค์การ การอำานวยการ การจูงใจและความเป็น

ผู้นำา กลุ่มและองค์การ การจัดการสมัยใหม่ในองค์การ

ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขั้นตอน 

ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกำาลังคน การกำาหนดตำาแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา 

การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดิการและการพนักงานสัมพันธ์ การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน เทคนิคและเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

31301	 การวางแผนงานก่อสร้าง	 (6	หน่วยกิต)	

 Construction Planning

	 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานก่อสร้างในระบบต่างๆ และเลือกใช ้

 แผนงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปรับแผนให้เข้ากับทรัพยากร การนำาแผนไปใช้และ 

 การติดตามความก้าวหน้า

3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในเทคนิคการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผนงาน 

 ก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำาเร็จรูป

4.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานเพื่อประกันคุณภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง การศึกษาการทำางาน การเตรียม 

การวางแผนงานก่อสร้าง การวางแผนงานระบบตารางเวลาทำางาน การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติ

แบบเส้นลูกศร การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติแบบเส้นวงกรอบ การวางแผนงานเทคนิคเพิร์ต  

ระบบเส้นสมดุลและระบบพิเศษอื่นๆ การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุม 

ต้นทุนในงานก่อสร้าง การวางแผนคุณภาพงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนนำาแผนงานไปใช้ การควบคุม 

และติดตามแผนงานก่อสร้าง การปรับและแก้ไขแผนงาน การเร่งงาน และเทคโนโลยีการก่อสร้างโดยใช้ 

ชิ้นสว่นสำาเร็จรูป
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31302	 การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา	 (6	หน่วยกิต)

 Quantity Survey and Cost Estimate

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้รู้วิธีการสำารวจปริมาณและการประมาณราคาเพื่อการนำาไปใช้ในการปฏิบัติ 

 วิชาชีพ

2.  เพื่อให้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ราคาของค่าก่อสร้างส่วนต่างๆ และประเภทต่างๆ

3.  เพื่อให้รู้จักการคุมราคาให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้

4.  เพื่อให้รู้จักประยุกต์ใช้ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำารวจ 

 ปริมาณและการประมาณราคา

	 คำาอธิบายชุดวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำารวจปริมาณและการประมาณราคา การแยกงานก่อสร้าง  

การวัดเนื้องาน การกำาหนดราคาต่อหน่วย การประมาณราคางานเตรียมการเบื้องต้น การสำารวจปริมาณ 

ราคางานโครงสร้างชั่วคราวที่เกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา 

งานโครงสร้าง การสำารวจปริมาณและการประมาณราคางานสถาปัตยกรรม การสำารวจปริมาณและ 

การประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม การสำารวจปริมาณและการประมาณราคางานวิศวกรรมงาน 

ระบบในอาคาร การสำารวจปริมาณและการประมาณราคางานโยธา การสรุปราคาขั้นสุดท้ายของงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การควบคุมและการติดตามโครงการด้านงบประมาณและการเงิน การควบคุม

และการติดตามผลการใช้วัสดุในหน่วยงานก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำารวจปริมาณและ 

การประมาณราคา

31303	 การจัดการงานสนาม	 (6	หน่วยกิต)

 Field Work Management

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมงานและการจัดการงานสนาม ในรูปแบบ 

 ของการแก้ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นต่างๆ

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งความปลอดภยัในงานกอ่สรา้ง และสขุลกัษณะในสถานทีก่อ่สรา้ง

3.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำาแบบขยายจริงและแบบทำาจริงของงานก่อสร้าง

	 คำาอธิบายชุดวิชา 
การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การวางผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การจัดการทรัพยากร

กอ่สรา้ง การประสานงานระหวา่งกลุม่ท่ีเก่ียวขอ้ง การจัดการดา้นเอกสาร งานโครงสร้างชัว่คราว การจดัการ

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สุขลักษณะของสถานที่ก่อสร้าง
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31305	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง	 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology for Construction Management

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้เข้าใจหลักเบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  เพื่อให้รู้หลักการติดตามงานเพื่อนำาข้อมูลไปเก็บเป็นสถิติ

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการงานกอ่สรา้ง

	 คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร ์

การสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบัญชีและการเงินในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง การวางแผน 

งานก่อสร้าง การสำารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง การจัดการงานสนาม การจัดการ 

เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง และการจัดการทรัพยากรอาคาร

31401	 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง	 (6	หน่วยกิต)
 Construction Supervision and Inspection

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายและขอบเขตของการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

2.  เพื่อให้มีความรู้ในวิธีการและกระบวนการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง

3.  เพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้หลักและเทคนิค วิธีการต่างๆ ในการควบคุมและการตรวจ

 งานก่อสร้าง

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานดา้นการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง

 คำาอธิบายชุดวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง หลักปฏิบัติในการตรวจ

งานก่อสร้าง การควบคุมและการตรวจงานงานดินและงานฐานราก เทคโนโลยีงานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

งานแบบหล่อ งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีงานทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

31402	 การจัดการทรัพยากรอาคาร	 (6	หน่วยกิต)
 Facility Management

	 วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร

2. เพื่อให้มีความรู้ในวิธีการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร

3.  เพื่อให้มีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรอาคาร
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 คำาอธิบายชุดวิชา 
หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการ

ทรัพยากรอาคาร การบริหารอาคาร เทคโนโลยีอาคาร การบำารุงรักษาทรัพยากรอาคาร การเงินและ 

ค่าใช้จ่ายอาคาร การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงาน การจัดการ

ทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรอาคาร ความปลอดภัยใน

อาคาร ข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอาคาร 

31405	 การวิเคราะห์โครงการ	 (6	หน่วยกิต)
 Project Analysis

	 วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการจัดทำา 

 โครงการ

2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการวิเคราะห์ 

 โครงการด้านต่างๆ

3.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โครงการภาคเอกชนและภาครัฐ

 คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาโครงการ การวางแผนโครงการ  

การวิเคราะห์โครงการด้านต่างๆ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ กระบวนการติดตามและประเมินผล

โครงการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์โครงการในภาคเอกชนและภาครัฐ

31406	 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Construction Management

	 วัตถุประสงค์	
1.  ประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านการจัดการงานก่อสร้างสู่ภาคปฏิบัติ

2.  ฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการจัดการ 

 งานก่อสร้าง

3.  นำาข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  พัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำา และทักษะในการเป็นนักการจัดการงานก่อสร้างที่ดี

5.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพทางการจัดการงานก่อสร้าง
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 คำาอธิบายชุดวิชา 
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างสู่ภาคปฏิบัติ  

ความสำาเร็จในการปฏิบัติวิชาชีพ กระบวนการแก้ป้ญหาและการตัดสินใจ องค์การที่เกี่ยวข้องใน 

งานก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การก่อสร้าง การประสานงานในโครงการก่อสร้าง  

การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน การจัดการงานคุณภาพในงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในงานก่อสร้าง การเจรจาต่อรอง สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อโต้แย้งในงานก่อสร้าง  

จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง กระบวนการกลุ่มและการทำางานเป็นคณะ  

และการพัฒนาภาวะผู้นำา

31407	 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่	 	(6	หน่วยกิต)

 Large-scale Construction Technology

	 วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

2.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในการจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

3.  เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่

 คำาอธิบายชุดวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ การจัดการโครงการก่อสร้าง 

ขนาดใหญ่ การจัดการทรัพยากรในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ในงาน

ฐานรากและงานระบบโครงสร้างส่วนใต้ดิน งานระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ งานสถาปัตยกรรม

อาคารขนาดใหญ่ งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและระบบพิเศษอื่นๆ  

งานดิน งานทางและงานสะพาน งานเขื่อน งานจัดการสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ  

และการจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่

31408	 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล	 (6	หน่วยกิต)

 Construction Technology and Equipment

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

2.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเครื่องจักรกล

3.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการบำารุงรักษาเครื่องจักรกล

	 คำาอธิบายชุดวิชา 
เทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาการของเครื่องมือ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ความรู้ 

พื้นฐานการใช้เครื่องจักรกล เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกลงานทดสอบ งานทั่วไป งานไม้  

งานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานดิน งานขนส่งทางแนวดิ่งและแนวระนาบ งานทางและงานพิเศษ การจัดการ

เครื่องจักรกล การบริหารและการบำารุงรักษาเครื่องจักรกล
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31410	 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Construction Management

	 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการจัดการงานก่อสร้าง 

 อย่างยั่งยืน

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำาหลักการการจัดการงานก่อสร้างอย่างย่ังยืน 

 มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง

 คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทาง

พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ การจัดการคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน วิศวกรรม 

คุณค่า เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบลีน การจัดการขยะในงานก่อสร้าง การจัดการพลังงานในงานก่อสร้าง  

การจัดการนำ้าในงานก่อสร้าง การจัดการวัสดุและทรัพยากรการก่อสร้างอย่างยั่งยืน โลจิสติกส์และ 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน การจัดการ 

ความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยรวม 

32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Statistics and Quantitative Analysis

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางสถิติธุรกิจ

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 คำาอธิบายชุดวิชา
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ 

สหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ และสถิตินอนพาราเมตริก เลขดัชนี เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกิจ  

การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงาน 

ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบถดถอยและตัวแบบจำาลองสถานการณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ และ PERT/

CPM
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32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 (6	หน่วยกิต)	

 Intermediate Accounting I and Accounting Information Systems 

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 32207-1	การบัญชีขั้นกลาง	1	(Intermediate Accounting I) 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจำาแนก การวดัมลูคา่ การตรีาคา การดอ้ยคา่ และการบนัทกึ

บัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

2. เพื่อให้สามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในงบการเงิน

	 คำาอธิบายรายวิชา
หลกัการและวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัสนิทรพัย ์การจำาแนกประเภทสนิทรพัย ์การรบัรูแ้ละการวดั 

มูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่า

ของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การประเมิน 

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ในการจัดทำางบการเงิน รวมถึง การรับรู้รายได้และ

การบัญชีสินค้าเกษตร พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำารายวิชา

 32207-2	ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	(Accounting	Information	Systems) 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบและการวาง

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคลังข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการควบคุมภายในของ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทำาบัญชี

	 คำาอธิบายรายวิชา
ลกัษณะ สว่นประกอบ และวธิกีารของระบบสารสนเทศทางการบญัช ีหลกัการจดัทำาเอกสาร

ของธุรกิจ การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน ระบบย่อย

ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิตและสินค้าคงเหลือ 

วงจรสินทรัพย์ถาวร วงจรเงินเดือนและค่าจ้าง และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสาร สารสนเทศ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง การควบคมุภายใน ทางเดนิเอกสารในแตล่ะวงจร และการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชี
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32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Intermediate Accounting II, Financial Reporting and Financial 

 Statements Analysis

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32208-1	การบัญชีขั้นกลาง	2	(Intermediate Accounting II) 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจำาแนก การวัดมูลค่า และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน

      และส่วนของเจ้าของ  

2.  เพื่อให้สามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของใน

งบการเงิน

	 คำาอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจำาแนก

ประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะ 

การเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำาเนินงาน การแบ่งผลกำาไรขาดทุน 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด และ 

บริษัทมหาชนจำากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด การบัญชีภาษีเงินได้ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีสำาหรับ

ธุรกรรมซื้อคืน รวมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้

ทางการบัญชีประจำารายวิชา

 32208-2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน	

	 (Financial	Reporting	and	Financial	Statements	Analysis)

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ การวิเคราะห์และการแปล

ความหมาย ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของรายงานการเงิน

2. เพื่อให้สามารถจัดทำาและนำาเสนอรายงานการเงิน รวมถึงงบกระแสเงินสด

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการนำาเสนอรายงานการเงินจำาแนกตามส่วนงาน การรายงาน

ขอ้มลูของบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั การจดัทำางบการเงนิระหวา่งกาลและรายงาน

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายรายวิชา																		
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและ

ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำาคัญเพื่อการตัดสินใจ จรรยาบรรณของผู้วิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์

อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ 
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งบการเงินรวมและงบการเงินระหว่างประเทศ รายงานการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และงบการเงินระหว่างกาล รายงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำารายวิชา

32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 Principles of Accounting and Principles of Information Systems

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32209-1	การบัญชีขั้นต้น	(Principles	of	Accounting) 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชี กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน และ

จรรยาบรรณสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและวงจรบญัชี

3.  เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีและจัดทำางบการเงินของกิจการบริการ พาณิชยกรรมและ

การผลิตกรรม

	 คำาอธิบายรายวิชา
ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ของการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิด

สำาหรับการรายงานทางการเงิน กฎหมายว่าด้วยการบัญชี วงจรบัญชี เอกสารทางการบัญชี ผังบัญชี  

สมุดบัญชีขั้นต้นและสมุดบัญชีขั้นปลาย การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการ

บัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำางบทดลอง กระดาษทำาการและ 

งบการเงิน ระบบใบสำาคัญ ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเกี่ยวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม 

และกิจการผลิตกรรม รวมทั้งการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทาง 

การบัญชีประจำารายวิชา

 32209-2	หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	

	 (Principles	of	Information	Systems) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์รรปูแบบ

และโครงสร้างระบบสารสนเทศ

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ

4.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการสื่อสารข้อมูล

ในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
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	 คำาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบ

สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศและ

ระบบเครือข่าย

32210	 องค์การและการจัดการ	และการจัดการเชิงกลยุทธ์	 (6	หน่วยกิต)

 Organization and Management and Strategic Management

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32210-1	องค์การและการจัดการ	(Organization	and	Management)

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับองค์การ หลักการ และวิธีการจัดการองค์การ หน้าที่ของ 

 การจัดการ

2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับองค์การ

	 คำาอธิบายรายวิชา
ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ หลักและวิธีการจัดองค์การ  

การกำาหนดอำานาจหน้าที่ในองค์การ หลักการและหน้าที่ของการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ  

ภาวะผู้นำาและการจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 32210-2	การจัดการเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Management)

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์

2.  เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์การและนำามาใช้

 ในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการกำาหนดทศิทาง วตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์าร

 ในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำาคัญและองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภท

ของกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์  การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอก การวางแผนกลยุทธ์ การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์
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32302	 การจัดการการตลาด	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เข้าใจความสำาคัญ บทบาท และแนวโน้มของการตลาดที่มีต่อธุรกิจและต่อ 

 เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

2.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการตลาด

3.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

4.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและกลยุทธ์การตลาด

5. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ บทบาท และหน้าที่การตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด 

ระบบการตลาด และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโน้มการตลาด และ 

พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การวางแผน การดำาเนินการ การควบคุม 

การประเมินผลการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และจรรยาบรรณการตลาด

32303	 การจัดการการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Financial Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและการจัดการเงินทุนของธุรกิจ

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาการบริหารการเงินของธุรกิจ และความสัมพันธ์กับหน้าที่อื่นๆ 

 และกับนโยบายทั่วไปขององค์การ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
จุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงิน รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี ตลาดการเงิน สถาบัน

การเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

โครงสร้างทางการเงินและนโยบายเงินปันผล การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ การขยายกิจการ การปรับปรุง

กิจการ  การเลิกกิจการ และการเงินระหว่างประเทศ

32304	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Resource Management  

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

2. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย องค์การ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตและหน้าที่การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเข้าทำางาน การพัฒนาบุคลากร การประเมิน 

การปฏิบัติงาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพ และ

ความปลอดภัย กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)

 Cost Accounting and Managerial Accounting  

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32311-1	การบัญชีต้นทุน	(Cost	Accounting)	 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมต้นทุน การวิเคราะห์และการปันส่วนต้นทุน

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบัญชีและการควบคุมองค์ประกอบของต้นทุน

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนแบบต่างๆ

	 คำาอธิบายรายวิชา
ความสำาคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์การธุรกิจ ความหมายของต้นทุน  

การจำาแนกประเภท องค์ประกอบ การรวบรวมและการปันส่วนต้นทุน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบ 

บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน 

งานสั่งทำา ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชี

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ สินค้าด้อยคุณภาพ เศษซากและของสิ้นเปลือง ต้นทุนฐาน

กิจกรรม พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำารายวิชา

 32311-2	การบัญชีเพื่อการจัดการ	(Managerial	Accounting) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำารายงานเพื่อการจัดการ

2. เพื่อให้สามารถนำาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้เพื่อการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ

	 คำาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีเพื่อการจัดการ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ 

ตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหาร การงบประมาณและประมาณการ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์พฤติกรรม

ต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำาไร การต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์

ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำาไร การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจในระยะสั้นและระยะยาว การควบคุม

คุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวล

ความรู้ทางการบัญชีประจำารายวิชา
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32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Accounting I and Advanced Accounting II 
 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 32314-1	การบัญชีขั้นสูง	1	(Advanced	Accounting	I) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีฝากขาย และการร่วมค้า

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีสัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีสำานักงานใหญ่และสาขา

5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี

6.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วน 

ได้เสียสาธารณะหรือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 คำาอธิบายรายวิชา
การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การฝากขาย                   

การร่วมการงาน สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง สำานักงานใหญ่และสาขา กองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำารายวิชา

 32314-2	การบัญชีขั้นสูง	2	(Advanced	Accounting	II) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการรวมธุรกิจ

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินรวม

4.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีสากล และการบัญชี

สำาหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 คำาอธิบายรายวิชา
การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทำา               

งบการเงินรวม ธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีสากล และการบัญชีสำาหรับการแลกเปลี่ยน 

เงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจำารายวิชา
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32316	 การจัดการการขายและศิลปะการขาย	 (6	หน่วยกิต)

 Sales Management and Salesmanship
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการขาย รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ 

 พนักงานขาย

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขายและเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ของผู้จัดการด้านการขาย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการขาย  

ซึ่งรวมถึงการเลือกสรรลูกค้า การเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การปิดการขายและบริการหลังการขาย

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการขาย การจัดองค์การฝ่ายขาย กำาหนด

นโยบายและกลยุทธ์การขาย การพยากรณ์การขายและการจัดทำางบประมาณ การจัดการพนักงานขาย

ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานขาย การกำาหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย  

การวิเคราะห์เวลา การมอบหมายงาน การควบคุมและประเมินผลงาน การกำาหนดค่าตอบแทน

32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	 (6	หน่วยกิต)

 Auditing, Internal Auditing and Internal Control 

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 32324-1	การสอบบัญชี	(Auditing) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการสอบบัญชี

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำานักงานสอบบัญชี 

	 คำาอธิบายรายวิชา
แนวคิดทั่วไป และแม่บทสำาหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี 

ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสำาคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธี

การรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้ง

ข้อความของกรรมการ หรือหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษทำาการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ 

หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบ 

และรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพ 

การสอบบัญชี
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 32324-2	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 (Internal Auditing and Internal	Control) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการควบคุมภายใน

	 คำาอธิบายรายวิชา
การกำากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม

ภายในตามแนวคิดของโคโซ่ การจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของโคโซ่ การประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน หลักการการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

จริยธรรม และมาตรฐาน การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ

ภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีสำาคัญขององค์กร รวมท้ังหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

ภายในต่อการทุจริตในองค์กร

32325	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้		 (6	หน่วยกิต)

 Management Information Systems and Knowledge Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดของระบบเกี่ยวกับการจัดการ การนำาวิธีเชิงระบบมาใช้กับการจัดการข้อมูลเพื่อ 

การบริหาร พัฒนาการของการประมวลผล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและ 

ฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการนำาไป

ประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศและความรู้ หลักการการจัดการความรู้ ประเภท

ของความรู้ โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ กระบวนการสร้าง-แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้  

การบริหารการสร้างความรู้
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32326	 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management and Competency-based Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์

2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์การ และนำามาใช้

 ในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการกำาหนดทศิทาง วตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์าร 

 ในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคลและองค์กร ตัวชี้วัด และ 

 การพัฒนาสมรรถนะ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด กระบวนการ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

องค์การ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารระดับสูงในการกำาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์

ขององค์การในระดับต่างๆ และศึกษาขั้นตอนและปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติการ ตลอดจนหลักจริยธรรมของนักบริหาร

และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมให้เหมาะสม

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะบุคคลและองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคคลและองค์กร นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ

เพื่อสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร แนวทางการพัฒนาและสร้างสมรรถนะของบุคคลด้านความเป็นมือ

อาชีพและด้านเก่งคิด การพัฒนาตัวบุคคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพื่อสร้าง

สมรรถนะคน การประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะ การปรับปรุงผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร

32327	 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ	 (6	หน่วยกิต)

 Quality and Productivity Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและปรัชญาในการจัดการคุณภาพทั้งในอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  การจัดการ

คุณภาพในมุมมองของชาติตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะการจัดการคุณภาพแบบญี่ปุ่น การประยุกต์

ใช้แนวคิดการจัดการคุณภาพและการนำาไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เครื่องมือและวิธีการจัดการ

คณุภาพ ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความสามารถในการจดัการคณุภาพ มาตรฐานคณุภาพและรางวลัคณุภาพตา่งๆ 

ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทั่วโลก การได้มาซึ่งมาตรฐานและรางวัลคุณภาพ
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แนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพสำาหรับ

อตุสาหกรรมและธรุกจิบรกิาร การวดัผลติภาพ แนวคดิการจดัการแบบวทิยาศาสตร ์กระบวนการแกป้ญัหา

เพื่อปรับปรุงผลิตภาพ การศึกษางานการควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้

เทคนิคต่างๆ  เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

32328	 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation and Change Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมเพื่อความสามารถ 

 ในการแข่งขัน

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการนวัตกรรม การจัดการองค์การนวัตกรรม กระบวนการ

จัดการนวัตกรรม การจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมด้านการบริหาร

จัดการ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันของ 

องค์การ การจัดการด้านสิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุ้มครองนวัตกรรม การนำานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ 

ในการผลิตและการดำาเนินงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการเปลี่ยนแปลง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง  

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือและภาวะผู้นำาเพื่อสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ ์

ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง

32329	 การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงสำาหรับนักการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Intermediate Accounting and Advanced Accounting for Finance Off icer

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูงของธุรกิจ

2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารการเงิน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิเชงิระบบของการจดัการและการจดัการการเงนิ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

และระบบสารสนเทศทางการเงิน การนำาวิธีเชิงระบบและระบบสารสนเทศทางการเงินมาใช้กับการจัดการ

ข้อมูลเพื่อการบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการนำาไปใช้

หลักการและวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงธุรกิจและสังคม ทั้งทางด้าน

การตลาด เทคนิคการผลิต การจัดการ การเงิน และกฎหมาย การยอมรับของสังคม สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป
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32330	 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Economics and Taxation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์

2. เพ่ือให้สามารถนำาหลักการต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการทางธุรกิจ

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจดัการ แนวคดิเกีย่วกบักำาไร การวเิคราะหแ์ละ 

การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน  

การกำาหนดราคา การวิเคราะห์ การลงทุน การตัดสินใจในสภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ตลอดจน

การศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม การวิเคราะห์

และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายและมาตรการ

ทางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลต่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได ้

ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีท้องถิ่น และภาษีอื่น

32331	 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

	 ความเป็นไปได้ของโครงการ

 Financial Information System and Project Feasibility Studies

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และเครื่องมือสำาหรับ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารระบบสารสนเทศทางการเงินและการนำาไปใช้ 

 ในการจัดการการเงิน

3.  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นกระบวนการการศกึษาความเปน็ไปไดข้องโครงการในธรุกจิและสงัคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิเชงิระบบของการจดัการและการจดัการการเงนิ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

และระบบสารสนเทศทางการเงิน การนำาวิธีเชิงระบบและระบบสารสนเทศทางการเงินมาใช้กับการจัดการ

ข้อมูลเพื่อการบริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการนำาไปใช้
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หลักการและวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงธุรกิจและสังคม ทั้งทางด้าน

การตลาด เทคนิคการผลิต การจัดการ การเงิน และกฎหมาย การยอมรับของสังคม สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป

32332	 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย	 (6	หน่วยกิต)

 Risk Management and Principles of Insurance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจแต่ละประเภท

3. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย

4. เพื่อให้สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจต่างๆ 

 ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้เอาประกันภัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง สินทรัพย์ หนี้สิน และปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด 

ความเสี่ยง เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินค่าความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ปัจจัย

ต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการความเสี่ยง ทั้งการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

และการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย หลักการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัย 

แขนงต่างๆ วิธีการจัดการความเสี่ยงภัย การเลือกผู้รับประกัน วิธีการจ่ายเบี้ยประกันภัย การเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยในส่วนที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย

32333	 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค	 (6	หน่วยกิต)

 Consumer Behavior Analysis

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แบบจำาลองของพฤติกรรมผู้บริโภค

2. เพื่อให้มีแนวคิดและการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค

3. เพ่ือใหน้ำาความรูเ้ก่ียวกบัผลการวเิคราะหผู้์บริโภคไปประยกุตใ์ช้กบักจิกรรมทางการตลาด

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ประเภทของผู้บริโภค การเข้าใจผู้บริโภค

ผ่านการวิจัยผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด แบบจำาลองการวิเคราะห์ผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอก

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ 

การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
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32334	 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด	 (6	หน่วยกิต)

 Information System and Marketing Research

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ด้านบทบาทและประเภทของสารสนเทศและการนำาสารสนเทศไปใช้ 

 ตัดสินใจทางการตลาด

2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำาเทคนิคการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ การนำา 

กระบวนการวิจัยไปใช้เพ่ือนำามาซ่ึงข้อแก้ไขและข้อยุติสำาหรับการปฏิบัติการทาง 

การตลาด

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ 

สารสนเทศกับการตัดสินใจทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลักษณะของการวิจัยการตลาด 

กระบวนการวจิยั การกำาหนดจดุประสงคแ์ละประเภทของการวจิยั การออกแบบวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำารายงานการวิจัย

32335	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Tourism and Tourism Industry

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ องคป์ระกอบ รปูแบบและความเปน็มาของการทอ่งเท่ียว

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อ 

 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยว 

 อย่างยั่งยืนและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์การและสถาบันที่มีบทบาท

 ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณก์ารทอ่งเทีย่วโลกและมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล 

 อันก่อให้เกิดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ รูปแบบของการท่องเที่ยว ประวัต ิ

ความเป็นมาของการท่องเที่ยวและโรงแรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

องค์การที่มีบทบาทสำาคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยคำานึง

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและมาตรฐานการท่องเที่ยวสากล
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32336	 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Tourism Resources Management in Thailand

	 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัความหมาย ความสำาคญั และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว

2. เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี

 งานเทศกาลของไทย

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4. เพื่อให้นำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

5. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ 

 สูงสุด

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์

และธรรมชาติที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน  ศาสนสถาน  ศลิปวฒันธรรม  งานเทศกาลประเพณขีองไทย  

และการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจำาท้องถิ่น หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  

สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

สถานการณ์และแนวโน้มของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว 

โดยชุมชน

32337	 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Management for Tourism and Hotel

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ลักษณะทั่วไป และการแบ่งส่วนตลาดของตลาด 

 ท่องเที่ยวและโรงแรม

2.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนส่วนประสมการตลาด และการพัฒนาธุรกิจบริการ 

 ในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม

3.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบข่าวสารข้อมูล การวิจัยการตลาดและคาดคะเนแนวโน้ม 

 การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม

4. เพื่อให้สามารถกำาหนดกลยุทธ์การตลาด และนำาหลักการ เครื่องมือและเทคนิคทาง 

 การตลาด มาประยุกต์ใช้ในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม
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 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและลักษณะทั่วไปของการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม ระบบข่าวสารข้อมูล  

การวิจัย การตลาด เทคนิคการคาดคะเนแนวโน้มการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม หลักการ เครื่องมือ  

และเทคนิคในการวางแผนบริการ การกำาหนดราคา การจัดจำาหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง 

การจัดทำาสื่อความหมาย และสื่อการขายในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม และการพัฒนาธุรกิจบริการ 

ในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม

32338	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology for Tourism and Hotel

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ 

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

2.  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาฐานข้อมูล 

 เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว 

 และการโรงแรม

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ 

การจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปูเพือ่การจดัการการทอ่งเทีย่ว 

และการโรงแรม

32339	 การจัดการการเงิน	การตลาด	และการดำาเนินงาน	 (6	หน่วยกิต)

 Financial, Marketing and Operations Management 

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32339-1	การจัดการการเงิน	(Financial	Management) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนของธุรกิจ

2.  เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการการเงินของธุรกิจ และความสัมพันธ์ของการเงินกับหน้าที่

งานและนโยบายทั่วไปขององค์การ
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	 คำาอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงิน จรรยาบรรณของนักการเงิน รูปแบบของธุรกิจที่มีผล

ทางภาษี ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์

หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร้างทางการเงินและนโยบายเงินปันผล การจัดหาเงินทุนของ

ธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุน การประเมินมูลค่า การขยายกิจการ การปรับปรุงกิจการ การเลิกกิจการ และ 

การเงินระหว่างประเทศ

 32339-2	การจัดการการตลาด	และการดำาเนินงาน

	 (Marketing	and	Operations	Management) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการตลาด

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการดำาเนินงาน 

	 คำาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ บทบาท และหน้าที่การตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด                

ระบบการตลาด และระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค  

การตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ

กิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และจรรยาบรรณของนักการตลาด

ระบบการผลิตและดำาเนินการ การวางแผนผลิตภัณฑ์ กำาลังการผลิต ทำาเลที่ตั้ง การวางผัง

สถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลิต การจัดการสินค้า

คงคลัง การวางแผนและการควบคุมการผลิตและดำาเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐาน 

การทำางานการจัดลำาดับงาน ความปลอดภัยในการทำางาน และการบริหารโครงการ  

32408		 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก	 (6	หน่วยกิต)

 Small Business Management and Retailing

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เข้าใจความหมายและการดำาเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม และปัญหาในการ 

 บริหารธุรกิจประเภทนี้

2.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการค้าปลีก ทั้งในด้าน 

 การค้าปลีกขนาดเล็กและขนาดใหญ่

	 คำาอธิบายชุดวิชา
บทบาท แนวความคิด และขั้นตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม  

การบริหารและควบคุมทางการเงิน การสำารวจตลาด แหล่งเงินทุน การหาทำาเลที่ตั้ง การส่งเสริมการขาย 

การตั้งราคา การควบคุมสินค้าคงคลัง การให้สินเชื่อ การเสี่ยง การบริหารข้อมูลทางการบัญชี การค้าปลีก  

การจัดร้านค้า การบริหารบุคคล การบริหารสินค้า การบริหารการขายและการบริหารการควบคุม 

ในการค้าปลีก
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32414		 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Agricultural Marketing and Thai Economy

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการตลาดสินค้าเกษตร

2.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ แนวคิด กระบวนการและกลยุทธ์ของ

 การตลาดสินค้าเกษตร

3.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจลักษณะรากฐาน และวิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทย

 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสินค้า

เกษตร หน้าที่ และความสำาคัญของการตลาด ระบบการตลาดสินค้าเกษตร แนวคิดเรื่องส่วนประสม

การตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การกำาหนดตลาดเป้าหมาย  

กระบวนการการตลาด กลยทุธก์ารตลาด แผนการตลาด การควบคมุทางการตลาด ตลอดจนการประเมนิผลและ 

การจัดทำารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ

32432	 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา	 (6	หน่วยกิต)

 Product and Price Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดประเภท การกำาหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ ์

 การกำาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

2. เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับโครงสร้างราคา การตัดสนิใจในด้านราคา การกำาหนดราคาตาม 

 จุดมุ่งหมายต่างๆ การกำาหนดราคาของผู้ผลิตและการกำาหนดราคาของผู้จัดจำาหน่าย

3. เพือ่นำาความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละราคาไปกำาหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

 ของตลาด

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด การกำาหนด

ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การกำาหนดกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคล้องกับวงจรชีวิต 

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตัดสินใจด้านราคา การกำาหนดราคาตามจุดมุ่งหมายต่างๆ  

การตั้งราคาของผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่าย
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32435		 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Marketing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด้านการตลาดสู่ภาคปฏิบัติ

2. เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

 ทางการตลาด

3. เพื่อให้สามารถพัฒนา และเสริมสร้างภาวะผู้นำา และทักษะในการเป็นนักการตลาดที่ดี

4. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการตลาด

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการบรหิารธรุกจิโดยเนน้หนกัดา้นการจดัการการตลาด

สูภ่าคปฏบิตั ิการใชก้รณศีกึษาสถานการณจ์ำาลอง และเกมทางธรุกจิเพือ่พฒันาทกัษะ การวเิคราะหป์ญัหา  

การแก้ปัญหา การวางแผน และการตัดสินใจทางการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ศึกษาจรรยาบรรณทางการตลาด การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจรรยาวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำาให้เป็นนักการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพ

32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี	 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology Application in Accounting and Auditing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะและหลักการทำางานของคอมพิวเตอร์

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และการควบคุมภายในของระบบ 

ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำาบัญชีระบบงานต่างๆ

4.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกิจการที่ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชี

5.  เพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตรวจสอบบัญชี การจัดทำา 

แนวการตรวจสอบ การจัดทำากระดาษทำาการ และการรายงานผลการตรวจสอบ

6. เพื่อให้ทราบเทคนิค และวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการทำางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำาและประมวลผลข้อมูลทางการบัญช ี

ทางด้าน ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชี

เงินเดือน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และระบบอื่นๆ 
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การควบคุมภายในและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผล

ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี การจัดทำาแนวการตรวจสอบ การจัดทำากระดาษทำาการ 

และรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Auditing and Internal Auditing 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอบบัญชีและการตรวจสอบ

ภายในไปใช้ในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหา

2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

3. เพื่อให้สามารถนำาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

ของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงได้ โดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ปัญหาด้านต่างๆ ของหลักการและการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

และมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานอื่น กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการตรวจสอบ 

งบการเงิน การประเมินความเสี่ยงกรณีต่างๆ การประเมินการควบคุมระบบต่างๆ การตรวจสอบเนื้อหา

สาระ กระดาษทำาการในการสอบบัญชี การเขียนรายงานผู้สอบบัญชี การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการ

กำากับดูแล และการให้แนวทางในการแก้ปัญหาในการตรวจสอบงบการเงินในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง 

การพัฒนางานวิชาชีพสอบบัญชี

วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน และการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายในตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐาน 

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ การตรวจสอบพเิศษอืน่ และแนวทางแกไ้ขปญัหา

อันก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานจริง และการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Managerial Accounting 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในระดับสูง

2.  เพื่อให้สามารถวางแผนกำาไรและควบคุม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ 

การจัดการ 

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา	
ต้นทุนเพื่อการจัดการในเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย การวิเคราะห์

พฤตกิรรมตน้ทนุเพือ่การตดัสนิใจ การจดัการตน้ทนุฐานกจิกรรม การจดัการคณุภาพโดยรวม การวเิคราะห์

ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวัดผลิตภาพ ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การวัด 

ผลงานแบบดุลยภาพ การวัดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ และการเทียบเคียงกับสิ่งที่เหมาะสม 

การบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่และการออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการ บทบาท  

หลักการ และเทคนิคในการวางแผนกำาไรและการควบคุม การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิง 

กลยุทธ์ การกำาหนดดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงาน การรายงานเพื่อการควบคุม การวิเคราะห์กำาไร การจัดทำา

งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการโดยใช้

กรณีศึกษา 

32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร	 (6	หน่วยกิต)

 Tax Accounting and Tax Planning  

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 32447-1	การบัญชีภาษีอากร	(Tax	Accounting) 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชีภาษีอากรไปใช้ในการ

วิเคราะห์ปัญหาทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำาเอกสารและรายงานทางภาษีอากร

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางระบบบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

	 คำาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี

และการภาษีอากร การคำานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 

การปรบัปรงุกำาไรสทุธทิางการบญัชเีปน็กำาไรสทุธทิางภาษอีากร รวมทัง้การจดัทำารายงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร

ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรและความแตกต่างระหว่างการบัญชี 

การเงินกับการบัญชีภาษีอากร วิเคราะห์และแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ

จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้

หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยเน้นปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติทางด้าน

การบัญชีภาษีอากร วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกรรมระหว่างประเทศ
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 32447-2	การวางแผนภาษีอากร	(Tax	Planning) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ทางภาษีอากรไปใช้เพื่อการวางแผนดำาเนินงานในกิจการได้

อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 คำาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนภาษีอากร การหลบหลีกภาษีอากรและการหนีภาษีอากร วิธีการ

และขั้นตอนการวางแผนภาษีอากร ประโยชน์และข้อควรคำานึงในการวางแผนภาษีอากร

วิเคราะห์และแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร ได้แก่ ภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป ์โดยเนน้ปญัหาทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานการวางแผนภาษอีากร รวมถงึการวางแผนภาษอีากร

ของธุรกรรมระหว่างประเทศ และกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

32448		 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ	 (6	หน่วยกิต)

 Feasibility Study and Business Research

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการ ความสำาคัญและความจำาเป็นของการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  

การวิเคราะห์ความเปน็ไปไดข้องผลติภณัฑห์รอืบรกิาร สิง่แวดลอ้มของตลาดทีค่าดหมาย กลยทุธก์ารตลาด 

การคาดการณ์การผลิตหรือปฏิบัติการ การแข่งขัน อุตสาหกรรม เทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ การจัดการและ

ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับของ

สังคม ปัจจัยเสี่ยง การคาดคะเนเงินทุนที่ต้องการและการวิเคราะห์ทางการเงิน และความเป็นไปได้ของ

กลยุทธ์การออกจากธุรกิจ

การออกแบบการวิจัย หลักการและธรรมชาติของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย 

เชิงปริมาณ เทคนิคการวิจัยธุรกิจเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร 

(Content analysis) Focus group การวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิค 

การวิจัยธุรกิจเชิงปริมาณ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ด้วยคอมพิวเตอร์ การวิจัยร่วมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การใช้อินเทอร์เน็ตในการวิจัย จรรยาบรรณ

การวิจัย
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32449	 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Building and Entrepreneurship

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทีจ่ะเปน็ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีประสบความสำาเร็จ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ วิธีการและขั้นตอนในการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 

ประสบความสำาเรจ็ บทบาทของการเปน็ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความสำาเรจ็   

การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

32450	 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ	 (6	 หน่วยกิต) 

 International Business and International Marketing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่าง 

 ประเทศ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการตลาดระหว่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศด้านต่างๆ และทฤษฎีธุรกิจระหว่างประเทศ  

การประเมินโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ   

แนวคิดการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ 

แนวคิดการจัดการการเงินระหว่างประเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การประเมินโอกาสทางการตลาด

ระหว่างประเทศ กลุ่มและเขตการค้า การพัฒนากลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ระหว่างประเทศ การตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างประเทศ ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ  

การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ การบริหารห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งระหว่าง

ประเทศ

32451	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	และการจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก	 (6	หน่วยกิต)

 Electronic Commerce and Import-Export Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 231

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและตัวแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำาหรับ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์สำาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยและ

ระบบการจ่ายเงิน  การตลาดและการสื่อสารการตลาดผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นเรื่องจริยธรรม

และปัญหาการเมืองของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกและการบริการแบบออนไลน์ พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B  การบริหารโซ่อุปทานด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายทางสังคม การประมูล

แบบอิเล็กทรอนิกส์

หลักการ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำาเข้าสินค้า   

พิธีการศุลกากร ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้า-ส่งออก การเงิน การบรรจุเพื่อขนส่ง การขนส่ง   

การประกันภัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้า-ส่งออก

32452	 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้	 (6	หน่วยกิต)

 Human Resource Strategy and Learning Organization

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้กำาหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากร 

 มนุษย์ได้อย่างสอดคล้อง

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างและ

ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างความเป็นผู้นำา   

การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและ 

ประเภทต่างๆ ของการฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

การสร้างและสะสมความรู้ของพนักงานระดับต่างๆ ในองค์การ การถ่ายทอดความรู้จาก

พนักงานและทีมให้แก่องค์การ พื้นฐานสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ  ความชำานาญของบุคลากร 

ตัวแบบทางจิต วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ของทีม และการคิดเชิงระบบ

32453	 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน	 (6	หน่วยกิต)

 Employee Relations and Compensation Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของการพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

2. เพื่อให้เข้าใจบทบาทของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการจัดการการพนักงานสัมพันธ์

3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การบริหารค่าตอบแทนในทางปฏิบัติได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการของระบบการพนักงานสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ หลักการและกลไกต่างๆ 

ที่มีบทบาทในการกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทบาทขององค์การนายจ้าง องค์การ

ลูกจ้างและรัฐบาล กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานที่กระทบต่อฝ่ายบริหาร และ

แนวทางการจัดการการพนักงานสัมพันธ์เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และกระบวนการการบริหารค่าตอบแทน เทคนิคและปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน สภาพปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไข 

และการนำาไปประยุกต์ใช้  

32454	 การวิจัยทางธุรกิจ	การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Business Research and Financial Planning and Control

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำาวิจัยทางธุรกิจ

2. เพื่อศึกษาตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และเทคนิคของการจัดทำาแผนการเงิน 

 และการควบคุมทางการเงิน

4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำาเทคนิคและรูปแบบทางการเงินมาประยุกต์ใช ้

 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ประโยชน์และประเภทของ 

การวิจัย ขั้นตอนในการทำาวิจัย การวางแผนและควบคุมงานวิจัย การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและตัวอย่างงานวิจัย

หลักการ แนวคิด และเทคนิคของการจัดทำาแผนและการควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์

ต้นทุนต่างๆ การงบประมาณ การนำาเทคนิคทางการเงินมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและควบคุมทาง 

การเงินทั้งทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำาไร ตลอดจนการควบคุมภายในและการจัดการตามหลักการ 

ธรรมาภิบาล

32455	 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Business and Finance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและการเงิน 

 ระหว่างประเทศ

3.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ หลักและ

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้า นโยบายและมาตรการคุ้มกันทางการค้า ดุลการค้า  

ดุลการชำาระเงิน ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ   

การปริวรรตเงินตรา วิธีการจัดหาเงิน วิธีการชำาระเงิน  การวางแผนชำาระเงินตราต่างประเทศ  การวิเคราะห์ 

และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าและ 

การเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

32456	 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Finance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด้านการเงินสู่ภาคปฏิบัติ

2. เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 

 ทางการเงิน

3.  เพื่อให้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำาและทักษะในการเป็นนักการเงินที่ดี

4.  เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพทางด้านการเงิน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการเงินสู่ภาคปฏิบัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน

การจัดการการเงิน การจัดทำาแผนธุรกิจ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำาลองและเกมบริหารเพื่อวิเคราะห์

ปัญหา แนวโน้ม และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการเงิน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะ

เพื่อเป็นนักการเงินที่ดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการเงิน การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 

ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะการเป็นผู้นำาที่ดี

32457	 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (6	หน่วยกิต)

 Investments and Securities Analysis

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ เครื่องมือ และวิธีการลงทุนในตราสารทางการเงิน 

 รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลงาน 

 วิจัยเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะของการลงทุน เครื่องมือประเภทต่างๆ ในการลงทุน องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในตราสารทางการเงิน อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินแต่ละ

ประเภท การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดทุนในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลกระทบของ

การเคลื่อนไหวของตลาดทุนในต่างประเทศที่มีต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประเมินผลการลงทุนใน

หลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์

32458	 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Investment Banking and Financial Innovation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการดำาเนินงานด้านวาณิชธนกิจ 

 ของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติของธุรกิจดังกล่าว

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์

3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
บทบาทและการดำาเนินงานด้านวาณิชธนกิจของสถาบันการเงิน หลักการและเทคนิค

การวาณิชธนกิจในทางปฏิบัติสำาหรับการกำาหนดมูลค่าให้กับกิจการและผู้ลงทุน การจัดจำาหน่าย 

หลักทรัพย์ของกิจการในรูปแบบต่างๆ การลงทุนของธุรกิจในหลายๆ รูปแบบ การควบรวมกิจการ ตลอดจน 

การจัดการการเงินด้านอื่นๆ

ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงินและโภคภัณฑ์ องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ตลาดตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและโภคภัณฑ์ การประเมินค่าและการซื้อขายอนุพันธ์ การประยุกต์ใช้

เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ในการจัดการความเสี่ยง

32459	 การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคาหลักประกัน	 (6	หน่วยกิต)

 Credit Management and Asset Appraisal

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้ถึงแนวคิด หลักการและประเภทของสินเชื่อ

2. เพื่อให้เข้าใจถึงการกำาหนดนโยบายสินเชื่อ การวิเคราะห์และควบคุมสินเชื่อภายใต้ 

 ความเสี่ยงที่แตกต่างกันของสถาบันการเงินและธุรกิจการค้า

3. เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและประเภทของสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

4. เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินราคาสินทรัพย์ แนวทางใน 

 การประเมินราคาสินทรัพย์ภายใต้สภาวะต่างๆ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
บทบาท ความหมาย ความสำาคัญและประเภทของสินเชื่อ การกำาหนดหลักเกณฑ์และ

นโยบายในการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์เพื่อกำาหนดวงเงินสินเชื่อ การพิจารณาโครงการเงินกู้  การควบคุม

และติดตามหนี้ ตลอดจนการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

วัตถุประสงค์ของการประเมินราคาสินทรัพย์ ลักษณะและประเภทของสินทรัพย์ที่ใช้เป็น

หลักประกัน อันประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจัยที่มีผลต่อ

การประเมินราคาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา

32470	 การธนาคารพาณิชย์และการจัดการสถาบันการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Commercial Banking and Financial Institutions Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่และโครงสร้างของสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคาร 

 และมิใช่ธนาคาร

2. เพื่อให้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ของธนาคารกลางและความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน 

 ในระบบเศรษฐกิจ

3. เพื่อให้เรียนรู้ถึงบทบาท วิธีการจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน และธุรกิจสถาบันการเงิน

4. เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิธีการประเมินฐานะและความมั่นคงของสถาบันการเงิน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ววิฒันาการของธนาคารพาณชิย ์ ธรุกรรม  บทบาทและหนา้ทีข่องธนาคารพาณชิยต์อ่ระบบ

เศรษฐกิจ บทบาทของธนาคารกลางในการกำากับและควบคุมสถาบันการเงิน

ความหมาย ลักษณะ ประเภทและบทบาทของธุรกิจที่จัดเป็นสถาบันการเงิน ศึกษา

โครงสร้าง การจัดองค์การและการบริหารจัดการ ลักษณะของบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดการ

การเงินของสถาบันการเงิน เพื่อให้มีสภาพคล่องและมีความมั่นคง

32471	 การประกันวินาศภัย	 (6	หน่วยกิต)

 Non-Life Insurance

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไปเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจประกันวินาศภัยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยแขนงต่างๆ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทาง

ทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและกรมธรรม์

ประกันภัย แบบของสัญญาประกันภัย การจัดตั้ง นโยบาย การจัดองค์กรของบริษัทประกันวินาศภัย  

การบริหารงานภายในของบริษัทประกันวินาศภัย การตลาด การรับประกันภัย การบริการและการอนุรักษ์
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กรมธรรม ์การจา่ยสนิไหมทดแทน การบญัช ีการบรหิารการเงนิและการลงทนุ คณติศาสตรป์ระกนัวนิาศภยั 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประมวลผลข้อมูล การประกันภัยต่อ และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ ในบริษัท กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติของการประกันวินาศภัย ตลอดจนกฎหมาย

และองค์กรที่ส่งเสริมและควบคุมการดำาเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย

32472	 การประกันชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Life Insurance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไปเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจประกันชีวิตได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคล 

และการประกันชีวิตกลุ่ม สัญญาหลัก สัญญาแนบท้าย โดยศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขและกรมธรรม์ประกันภัย 

แบบของสัญญาประกันภัย

32473	 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Channel and Supply Chain Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการช่องทางการจัดจำาหน่าย บทบาทของคนกลางและ 

 ความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง 

 และการกระจายสินค้าไปสู่คนกลางและผู้บริโภค

2. เพื่อนำาความรู้เรื่องช่องทางการจัดจำาหน่ายและห่วงโซ่อุปทานไปประยุกต์ใช้สอดคล้อง 

 ตอ้งกนั ซึง่ประกอบดว้ย การจดัหาวตัถดุบิและสนิคา้ การแปรรปู การกำาหนดระดบับรกิาร 

 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาทั้งวัตถุดิบ วัสดุ และสินค้าสำาเร็จรูป การคัดเลือก

แหล่งจัดซื้อจัดหา การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อจัดหาให้ได้ในราคา ปริมาณและเวลา 

ที่เหมาะสม การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและการจัดซื้อเพื่อจำาหน่าย การจัดการการจัดจำาหน่าย  

การเลือกช่องทางการจัดจำาหน่าย กระบวนการคัดเลือกคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาช่องทาง 

การจัดจำาหน่าย การจัดการสินค้าคงคลังและการขนถ่าย การจัดส่ง การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง 

เพื่อบริการและสนองความต้องการให้ได้ตามความต้องการของตลาด และนำามาใช้เป็นกลยุทธ์การสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน
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32474	 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Communication and Promotion

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารทางการตลาด ส่วนประสม 

 ของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร และการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด

2. เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความสำาคัญและส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

3. เพื่อให้สามารถประสานความรู้ระหว่างจิตวิทยาของผู้บริโภคกับส่วนประสมของ 

 การส่งเสริมการตลาด

4. เพื่อให้สามารถกำาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หน้าที่ บทบาทของการสื่อสารทางการตลาด เครื่องมือของการสื่อสาร ส่วนประกอบ

ของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการสื่อสาร และการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด

ความหมาย บทบาท ความสำาคัญของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด โดยศึกษา

แนวคิด วัตถุประสงค์ ลักษณะวิธีการดำาเนินงาน การกำาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดสรร 

งบประมาณ การประเมินผล และการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดในอนาคต

32475	 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก	 (6	หน่วยกิต)

 International and Global Marketing

	 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดระหวา่งประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้ม 

 ของตลาดโลก และการจัดการองค์กรเพื่อไปสู่ตลาดโลก

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด บทบาท และความสำาคัญของ 

 ตลาดระหว่างประเทศ

3. เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด เจตคติด้านการจัดการการตลาดเพื่อนำาเข้าสู่การตลาด 

 ระหว่างประเทศ

4. เพือ่ใหส้ามารถนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการการตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล้อม

ของตลาดโลก ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการตลาดโลก การจัดองค์การเพื่อสู่ตลาดโลก บทบาทและ

ความสัมพันธ์ของการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายใน

ประเทศและตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจเลือกตลาดต่างประเทศ และการนำาเข้าสู่ตลาดระหว่าง

ประเทศ การลงทุนตามกลยุทธ์การตลาด กระบวนการของการส่งออกและนำาเข้า
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32476	 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ	 (6	หน่วยกิต)

 Institutional Marketing and Service Marketing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ในด้านการวางแผน การกำาหนดกลยุทธ์การตลาดของตลาดสถาบัน

2. เพื่อให้มีความรู้ลักษณะเฉพาะของตลาดบริการ การออกแบบบริการ และการกำาหนด 

 กลยุทธ์การตลาดในตลาดบริการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ขอบเขตและลักษณะของตลาดสถาบัน การวางตำาแหน่งกลยุทธ์ตลาดสถาบันองค์ประกอบ 

ของแผนการตลาดในหนว่ยธรุกจิ การแบง่สว่นตลาดโดยใชก้ารวเิคราะห ์SWOT ผูม้อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจ 

ในตลาดสถาบัน การเลือกตลาดเป้าหมาย เทคนิคการสร้างภาพพจน์องค์กร กลยุทธ์การกำาหนดราคา 

และช่องทางการจัดจำาหน่าย เครื่องมือสื่อสารของตลาดสถาบัน ความหมายของบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค

ในตลาดบริการ การกำาหนดลักษณะทางกายภาพที่จุดบริการ บทบาทของพนักงานและลูกค้าในตลาด

บริการ การบริหารความต้องการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การตั้งราคาในตลาดบริการ

32477	 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์และ	 (6	หน่วยกิต)

	 การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 Tour Operator and Tour Guide and Travel Agency Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนำาเที่ยว และการจัดการธุรกิจนำาเที่ยว

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จิตวิทยาในการจัด 

 นำาเที่ยว และการจัดนำาเที่ยว

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการ 

 ความเสี่ยงของธุรกิจนำาเที่ยว

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์  

5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนำาเที่ยว  การจัดการธุรกิจนำาเที่ยว  ความต้องการและพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยว จิตวิทยาในการบริการนักท่องเที่ยว การวางแผนและจัดรายการนำาเที่ยว การคิดต้นทุนและ

ราคา การเจรจาต่อรอง การปฏิบัติการจัดนำาเที่ยว พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร การจัดการความปลอดภัย 

แกน่กัทอ่งเทีย่ว การจดัการความเสีย่งและการประกนัภยัของธรุกจินำาเทีย่ว หลกัการมคัคเุทศก ์จรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว  

การสำารองและจำาหน่ายบัตรโดยสาร การขายปลีกสินค้าและบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดธุรกิจ

นำาเที่ยว และธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว  
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32478	 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม	นิทรรศการ	 (6	หน่วยกิต)

	 และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและ 

 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดการธุรกิจการจัด 

 ประชุม

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดนิทรรศการ และองค์ประกอบของธุรกิจการจัด 

 นิทรรศการ

4.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำาหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด 

 และการมีศิลปะการขายในธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยว 

 เพื่อเป็นรางวัล

6. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดประชุม การจัด 

 นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

7. เพื่อให้นำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและ 

 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม การจัด

นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประวัติความเป็นมาของการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ 

องค์ประกอบของการจัดประชุม ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการ

จัดนำาเที่ยว การเสนอขอเป็นเจ้าภาพ กระบวนการจัดประชุม การเลือกสถานที่ การคิดต้นทุนการจัดประชุม  

หลักการจัดนิทรรศการและองค์ประกอบของธุรกิจการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดการท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นรางวัล การวางแผนและการคิดต้นทุนของการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การเตรียม

ความพร้อม การสร้างความประทับใจ การกำาหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด  

ศิลปะการขาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นรางวัล และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในธุรกิจการจัดประชุม  

การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
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32479	 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม	 (6	หน่วยกิต)

 Hotel Management and Strategies

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องหลักการ แนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโรงแรม 

 การศึกษาความเป็นไปได้และการวางแผนพัฒนาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรม

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานและกลยุทธ์ในโรงแรมประเภทต่างๆ โครงสร้าง 

 การบริหารงาน พฤติกรรมองค์การ บทบาทของผู้นำากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

  การจัดการ การบริการในแผนกต่างๆ หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรและความสัมพันธ ์

ระหว่างแผนกต่างๆ ในโรงแรม

3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการทางการเงนิและทรพัยส์นิ ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การจดัการ 

 ธุรกิจโรงแรมและการประสานงานระหว่างโรงแรมกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพื่อความสะดวกของ 

 ผู้รับบริการในโรงแรมและการบริการที่มีคุณภาพ

5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งการจดัการพลงังานและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนืในธรุกจิโรงแรม 

 ระบบบริหารงานวิศวกรรมและระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงแรม 

 และสามารถช่วยเหลือแขกผู้ใช้บริการได้เมื่อเกิดปัญหา

6. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างรายได้และการจัดบริการของหน่วยธุรกิจ 

 ในส่วนต่างๆ ของโรงแรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโรงแรม การศึกษาความเป็น 

ไปได้และการวางแผนพัฒนาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์การจัดการองค์กรโรงแรมประเภท

ต่างๆ โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้นำากับการจัดการ 

การเปลีย่นแปลง การพฒันาบคุลากรทัง้ระดบัผูบ้รหิารและปฏบิตักิารของแผนกตา่งๆ ในโรงแรม การจดัการ

และกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการในโรงแรม ระบบการเงินและทรัพย์สิน 

ระบบบริหารงานวิศวกรรมและระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงแรม การจัดพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและการประสานงานระหว่างโรงแรมกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ 

การสร้างรายได้ของหน่วยธุรกิจในส่วนต่างๆ ของโรงแรม การจัดบริการและการสร้างรายได้ของแผนก 

บริการส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน และกลยุทธ์การสร้างรายได้เสริม 

ในโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรม
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32480	 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม	 (6	หน่วยกิต)

 Room Division and Food and Beverage Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและระบบและวิธีการดำาเนินงาน การจัดการบริการใน 

 งานห้องพักและการจัดการระบบปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม

2. เพื่อให้มีความรู้ด้านการจัดการบุคลากรในงานห้องพัก การจัดการการบริการผู้เข้าพัก 

 และการจัดการส่วนสำารองห้องพัก

3. เพื่อให้มีความรู้ด้านการตั้งราคาห้องพักและการพยากรณ์จำานวนห้องพัก การจัดทำา 

 งบประมาณและการควบคุมระบบเครดิต การจัดการเพิ่มรายได้ของการบริการงาน 

 ห้องพัก

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานกับองค์กร และการจัดการปัญหาของแขกใน 

 งานห้องพัก การจัดระบบการบริการและความปลอดภัยแก่แขกในงานห้องพัก

5. เพื่อให้มีความรู้ด้านการจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการการผลิต 

 และจัดหาวัตถุดิบด้านอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมต้นทุนและการกำาหนดราคา 

 เพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

6.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการ 

 สุขาภิบาลและความปลอดภัย เพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการ 

 การบริการเครื่องดื่ม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบและวิธีการดำาเนินงาน ในการจัดการบริการในงานห้องพัก  

การจัดการบุคลากรในงานห้องพัก การจัดการการบริการผู้เข้าพักและการจัดการส่วนสำารองห้องพัก  

การตั้งราคาห้องพักและการพยากรณ์จำานวนห้องพัก การจัดทำางบประมาณและการควบคุมระบบเครดิต  

การจดัการเพิม่รายไดข้องการบรกิารงานหอ้งพกั การประสานงานกบัองคก์รและการจดัการปญัหาของแขก 

ในงานห้องพัก การจัดระบบการบริการและความปลอดภัยแก่แขกในงานห้องพัก  การจัดการระบบปฏิบัติ

งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการการผลิตและ 

จัดหาวัตถุดิบด้านอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมต้นทุนและการกำาหนดราคาเพื่องานบริการอาหาร 

และเครื่องดื่ม กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการสุขาภิบาลและ 

ความปลอดภัยเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการการบริการเครื่องดื่ม
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32481	 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Tourism and Hotel Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อประยุกต์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 สู่ภาคปฏิบัติ

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

3. เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิจรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิในการจดัการการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวสู่ภาคปฏิบัติ   

การสัมมนาการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำาลอง เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจในประเด็นปัญหา 

ที่เกี่ยวกับสภาวะและการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนาบุคลิกภาพและความคิด

สร้างสรรค์  การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ

32482	 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด้านการจัดการและ 

 การบริหารธุรกิจสู่ภาคปฏิบัติ

2. เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

 ทางการบริหารธุรกิจ

3. เพื่อให้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำาและทักษะในการเป็นนักบริหารธุรกิจที่ดี

4. เพื่อให้สามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต ในการประกอบ 

 วิชาชีพทางบริหารธุรกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารธุรกิจสู่ภาคปฏิบัติ การใช้

กรณีศึกษา สถานการณ์จำาลองและเกมบริหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ทางการบริหาร การพัฒนาทักษะเพ่ือเป็นนักบริหารธุรกิจ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำาที่มี

ประสิทธิภาพ
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32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting

 ประกอบด้วย	2	รายวิชาๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32483-1	สัมมนาการบัญชีการเงิน	(Seminar	in	Financial	Accounting) 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสู่ภาคปฏิบัติ

2. เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการบัญชีการเงิน

3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี

	 คำาอธิบายรายวิชา
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำากรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงินและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการบญัชกีารเงนิสำาหรบัองคก์รประเภทตา่งๆ 

ทั้งในประเทศและประเทศในอาเซียน โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 32483-2	สัมมนาการบัญชีเพ่ือการจัดการ	(Seminar	in	Managerial	Accounting) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์

2.  เพื่อฝึกทักษะในการประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี 

เพื่อการจัดการ

3.  เพือ่พฒันาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำา การทำางานเปน็ทมี ตลอดจนคณุธรรมและจรยิธรรม

ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 คำาอธิบายรายวิชา
อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการกับสภาพแวดล้อมท่ี  

เปล่ียนแปลงไป   การใชข้อ้มลูทางการบญัชใีนเชงิกลยทุธ ์การประยกุตก์ารบญัชตีน้ทนุและการวเิคราะหข์อ้มลู 

ทางการบัญชีเพื่อการจัดการ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาทางการบัญชีเพื่อการจัดการตาม 

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน คุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ

32484	 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน	 (6	 หน่วยกิต) 

 Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism

	 วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ

2.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย พุทธศาสนา 

 ในประเทศไทย และศาสนาเปรียบเทียบ

3.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีไทย มรดกและภูมิปัญญาไทย 
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4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 เพื่อการท่องเที่ยว

5.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบัน

6.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

7.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

 การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

8.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาเซียน

 คำาอธิบายชุดวิชา 
อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและนโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของรฐั ประวตัศิาสตรไ์ทย สงัคมไทย 

วฒันธรรมไทย พทุธศาสนาในประเทศไทย และศาสนาเปรยีบเทยีบ ทศันศลิปไ์ทย วรรณคดไีทย นาฏศลิปไ์ทย 

ดนตรีไทย เทศกาลและงานประเพณีไทย อาหาร ขนม และผลไม้ไทย มรดกและภูมิปัญญาไทย ระบบนิเวศ 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและ

เมืองในปัจจุบัน ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย การให้บริการในธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น

รางวัล การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) และการท่องเที่ยวอาเซียน 

32485	 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการ	 (6	หน่วยกิต)

	 ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 Professional Knowledge for Tourist Guide and

 Services in Tourism Industry

	 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ มารยาท จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงาน 

 ของมัคคุเทศก์และผู้นำาเที่ยว 

2. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับวาทะศิลป์และศิลปะการพูดในท่ีชุมชน จิตวิทยาการบริการ รวมท้ัง 

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว  รวมทั้งหลักการและ 

 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

4. เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการของโรงแรมและ 

 ที่พักแรม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับงานบริการของสายการบิน 

5. เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำาเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำาเที่ยว 

 ความรู้ด้านพิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร-สรรพสามิต 

 รวมทั้งความรู้ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการปฐมพยาบาล 

6. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัเสน้ทางนำาเทีย่วทัง้ภายในประเทศและสูป่ระเทศเพือ่นบา้น
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	 คำาอธิบายชุดวิชา 
บทบาทหน้าที่ มารยาท จรรยาบรรณ และวิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์และผู้นำาเที่ยว 

วาทะศิลป์และศิลปะการพูดในที่ชุมชน จิตวิทยาการบริการ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ

นำาเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำาเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและการจัดการ 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการของโรงแรม

และที่พักแรม ความรู้เกี่ยวกับงานบริการของสายการบิน พิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทาง 

ศุลกากร-สรรพสามิต ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาล และการจัดเส้นทางนำาเที่ยว

ทั้งภายในประเทศและสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

32486	 การจัดการธุรกิจโรงแรม	และภัตตาคารระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Hotel Business and Restaurant Management

	 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการดำาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในภูมิภาคต่างๆ 

 ของโลก

3.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและการขยายธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่าง 

 ประเทศ

4.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและข้อตกลงในการดำาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

 ระหว่างประเทศ

5.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและดำาเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม 

 และภัตตาคารระหว่างประเทศ

6. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาดในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่าง 

 ประเทศ

7. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร และการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่าง 

 ประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิดในการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะการดำาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความเป็นมาและการขยายธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ รูปแบบ

และข้อตกลงในการดำาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ การจัดการและดำาเนินการด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้านการสื่อสาร และการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่าง

ประเทศ
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32487		 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ	 	(6	หน่วยกิต)

	 การจัดการที่พักทางเลือก

 Entrepreneurship in Small Hotel Business and Alternative

 Accommodation Management

	 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและการดำาเนินธุรกิจที่พัก 

 ทางเลือก

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบที่พักทางเลือก

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและความเป็นมาของรูปแบบ 

 ที่พักทางเลือก

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจแบบครอบครัวของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ 

 ธุรกิจที่พักทางเลือก

5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการศกึษาความเปน็ไปไดข้องการลงทนุธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและ 

 ธุรกิจที่พักทางเลือก

6. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาแผนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ 

 ธุรกิจที่พักทางเลือก

7. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกและการบริการ 

 ในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจที่พักทางเลือก

8. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการพฒันาระบบการจดัการทรพัยากรมนษุย ์การตลาด บญัชแีละ 

 การเงิน และสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจที่พักทางเลือก

 คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคดิของการเปน็ผูป้ระกอบการและการดำาเนนิธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและทีพ่กัทางเลอืก

ลักษณะของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบที่พักทางเลือก การขยายธุรกิจและความเป็นมาของธุรกิจ

โรงแรมขนาดยอ่มและรปูแบบทีพ่กัทางเลอืก การดำาเนนิธรุกจิแบบครอบครวั การศกึษาความเปน็ไปไดข้อง

การลงทนุธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและธรุกจิทีพ่กัทางเลอืก นวตักรรมการพฒันาสิง่อำานวยความสะดวกและ

การบริการ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด บัญชี และการเงิน และสารสนเทศใน

ธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจที่พักทางเลือก 
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32488	 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร	 (6	หน่วยกิต)

 Service Innovation in Hotel and Restaurant Business Industry

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ

2.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมในการบริการ

3.  เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนวัตกรรมการบริการกับการดำาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

4. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการเช่ือมโยงนวัตกรรมการบริการกับการเพ่ิมความสามารถ 

 ในการแข่งขัน

5.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการสร้างนวัตกรรมการบริการ

6.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของการสร้างนวัตกรรมการบริการและการปรับตัวของ 

 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

 คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ หลักการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม

ในการบริการ นวัตกรรมการบริการกับการดำาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ด้านกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และการจัดการองค์กร การเชื่อมโยงนวัตกรรมการบริการกับการเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขัน ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการสร้างนวัตกรรมการบริการ ทิศทางของการสร้างนวัตกรรม 

การบริการ และการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

33201	 การบริหารราชการไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Public Administration

	 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจความเปน็มาของการบรหิารราชการไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั

2.  เพื่อให้สามารถสังเกตและวิเคราะห์เหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางการบริหารของไทย 

 อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

3.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารราชการไทยกับ 

 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่อยู่แวดล้อม

4.  เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์หรือปัญหาของระบบบริหารราชการไทย และริเริ่ม 

 เสนอแนะวิธีทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประวัติความเป็นมาของการบริหารราชการไทย ทั้งในด้านแนวคิด พฤติกรรม กระบวนการ

ค่านิยมและขนบธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดองค์การบริหาร ระบบและโครงสร้าง

ของกระทรวง ทบวง กรม กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารของไทย ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ 

การบรหิารราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปจัจยัทางการเมอืง ปญัหาและอปุสรรคตา่งๆ ของการบรหิารราชการ 

รวมตลอดถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง และแนวโน้มในอนาคต
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33207	 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ	 (6	หน่วยกิต)

 Economic and Public Finance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทาง 

 เศรษฐศาสตร์ และการคลังสาธารณะ

2.  เพื่อให้สามารถนำาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช ้

 ในการบริหารการคลังสาธารณะ

3.  เพือ่ใหส้ามารถนำาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและวธิกีารทางการคลงัสาธารณะไปประยกุต ์

 ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค 

บทบาทของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณ การบริหารรายได้และรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการ

งบประมาณ เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำางบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคทางการคลังและ

งบประมาณของไทย

33208	 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Public Administrative Concepts and Theories

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายถึงแนวคิด และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

ทั้งแนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย

2.  เพือ่ใหส้ามารถนำาความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ และแนวทางการศกึษาทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในการค้นคว้าวิจัยด้านการบริหารงานของรัฐได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการ แนวคิด สถานภาพ และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวทาง

สากล และกรณีของประเทศไทยสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการบริหารรัฐกิจ 

ประโยชน์และการนำาความรู้จากแนวคิดทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการบริหารงาน 

ภาครัฐ รวมไปถึงแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
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33302	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Laws and Regulations in Thai Public Administration

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจบทบาทของกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการบริหารราชการไทย

2. เพื่อให้ทราบและวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการนำาเอากฎหมายและระเบียบ 

 ไปใช้ปฏิบัติในการบริหารราชการไทย เกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

3. เพื่อให้ทราบหลักการและเหตุผลในการกำาหนดกฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู่ใน 

 วงราชการไทยเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการในการกำาหนดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งานขององค์การของรัฐ ที่มาของอำานาจหน้าที่ สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 

ของหนว่ยราชการ ตวับทกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการแผน่ดนิ กฎระเบยีบเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัริาชการ 

ตลอดจนปัญหาในการใช้กฎหมายและระเบียบเหล่านั้น

33303	 นโยบายสาธารณะและการวางแผน	 (6	หน่วยกิต)

 Public Policy and Planning

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการนโยบายสาธารณะได้

2.  เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทของระบบราชการที่มีต่อนโยบายสาธารณะ

3.  เพื่อให้สามารถนำากระบวนการนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดนโยบายศาสตร์ หลักการ แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย

สาธารณะ บทบาทของฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มี

ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม เนื้อหาการกำาหนดนโยบายสาธารณะ การนำานโยบาย

สาธารณะไปปฏบิตั ิการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ การวเิคราะหผ์ลสะทอ้นกลบัของนโยบายสาธารณะ 

กรณีศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ และทิศทางของนโยบายสาธารณะของประเทศไทย

33304	 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Public Administration

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายถึงแนวคิด หลักการและประเภทของการวิจัยทาง              

รัฐประศาสนศาสตร์

2. เพื่อให้ เข้าใจและอธิบายกระบวนการและวิธีการของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการของการวิจัย              

การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงาน

วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนทิศทางของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต

33309	 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ	 (6	หน่วยกิต)

 Organization Management and Organization Behavior

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อรู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การที่จะมีผลกระทบต่อ

การบริหารและการดำาเนินงานขององค์การ

2.  เพื่อรู้ เข้าใจ และสามารถนำาความรู้เกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

และพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการขององค์การและทฤษฎีองค์การ การจัดตั้งองค์การ ประเภท รูปแบบ  

องค์ประกอบและโครงสร้างองค์การ หลักและวิธีการบริหารจัดองค์การ การพัฒนา การออกแบบ และ 

การเปลี่ยนแปลงองค์การ แนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและ

องคก์าร วธิกีารและเทคนคิ การบรหิารจดัการองคก์ารและพฤตกิรรมมนษุยใ์นองคก์ารภาครฐัและนวตักรรม

33311	 การบริหารโครงการ	 (6	หน่วยกิต)

 Project Management 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการบริการโครงการ

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจ เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ

4. เพื่อให้สามารถนำาความรู้จากชุดวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการตลอดจนกระบวนการบริหารโครงการ เทคนิค

และเครื่องมือในการบริหารโครงการ การจัดทำาโครงการ การเขียนโครงการ การดำาเนินโครงการและ 

การประเมินผล



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 251

33401	 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Public Administration

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่าง ๆ  ด้านการบริหารรัฐกิจสู่ภาคปฏิบัติ

2.  เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ทางการบริหารรัฐกิจ

3.  เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศที่กำาลัง

พัฒนาและพัฒนาแล้ว

4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำาและทักษะในการเป็นนักบริหารรัฐกิจท่ีดี

5.  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพทางการ

บริหารรัฐกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา 

สถานการณ์จำาลองและเกมบริหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางบริหารรัฐกิจ

เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ ทัง้ทีก่ำาลงัพฒันาและพฒันาแลว้ จรรยาวชิาชพีบรหิารรฐักจิ กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ ์

เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวการณ์เป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ

33402	 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Technique and Tools in Public Sector

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบ เข้าใจ และอธิบายเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ

2.  เพื่อให้สามารถนำาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

ภาครัฐ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับเทคนิคและเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐ 

ครอบคลุมถึงการประเมินสภาพแวดล้อม และการกำาหนดกลยุทธ์ การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

ตัวชี้วัด การบริหารงานมุ่งสมดุล (Balanced Scorecard) การเทียบเคียง (Benchmarking) การบริหาร

ความเสี่ยง ห่วงโซ่คุณค่า การประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนต่อผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งสมดุล (HR Scorecard) การจัดการความรู้ สมรรถนะ ตลอดจนเทคนิค

และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในสากล และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการนำาเทคนิคและเครื่องมือ 

การจัดการภาครัฐไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตในแก่องค์กรภาครัฐ
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33421	 การบริหารท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Local Administration

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดและหลักการบริหารท้องถ่ิน และตระหนักถึง 

ความสำาคัญของการบริหารท้องถิ่นตามแนวทางประชาธิปไตย

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารท้องถิ่น รูปแบบ โครงสร้าง และกระบวนการ

บริหารท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่นทั้งในระบบ

สากลและในประเทศไทย

3.  เพื่อให้มีความสามารถนำาแนวความคิดและหลักการบริหารมาใช้วิเคราะห์ปัญหาการ

บริหารท้องถิ่นของไทยได้อย่างมีเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิและหลกัการในการบรหิารทอ้งถิน่ ระบบบรหิารทอ้งถิน่ รปูแบบ โครงสรา้งและความ

สัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น การจัดองค์การและการบริหารงานในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นในประเทศไทย 

บทบาทของการบริหารท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาอุปสรรค แนวทาง

แก้ไข และแนวโน้มของการบริหารท้องถิ่นไทย

33442	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management in Public Sector 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบ กระบวนการและ

เทคนิคของการบริหารเชิงกลยุทธ์

2.  เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์และการใช้ตัวแบบในการวิเคราะห์และกำาหนดกลยุทธ์

ระดับต่างๆ ได้

3.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

องค์การภาครัฐได้ในทางปฏิบัติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบและกระบวนการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ในองค์กรภาครัฐ การวิเคราะห์และกำาหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับองค์กร

ภาครัฐ และระดับหน้าที่ และฝ่ายต่างๆ ในองค์กรภาครัฐที่ประกอบด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย

และวัตถุประสงค์ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนปฏิบัติการ การดำาเนินกลยุทธ์ และการกำาหนดระบบ

และวธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุเชงิกลยทุธร์วมทัง้การประเมนิผลกลยทุธ ์ทัง้นีเ้พือ่ใหอ้งคก์รภาครฐัสามารถ

ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนและภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์
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33449	 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย	 (6	หน่วยกิต)	

 Public Service Administration and Networking 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และความสำาคัญของการบริการสาธารณะ          

และเครือข่าย

2. เพ่ือให้เข้าใจปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและแนวทางในการบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

3.  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย

4.  เพ่ือให้เข้าใจปัญหา แนวโน้ม แนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการบริหารการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการในการบริการสาธารณะและเครือข่าย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย การจัดระบบการบริหารและโครงสร้างสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย คุณภาพและการปรับปรุงการบริการ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมใน

การบริการสาธารณะและเครือข่าย การประเมินผลการบริการ ปัญหาและการแก้ไขแนวโน้มและแนวทาง

การพัฒนาการบริการสาธารณะและเครือข่าย

54102	 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 																			(6	หน่วยกิต)

 Occupational Health and Safety Management 

	 วัตถุประสงค์ 
1.  อธิบายแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุได้

2.  กำาหนดวิธีการตรวจความปลอดภัย การขจัดอันตราย การป้องกันอุบัติเหตุและการสอบสวน

 อุบัติเหตุได้

3.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยได้

4.  จัดการอบรมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยได้

5.  อธิบายหลักควบคุมความสูญเสียได้้

6. อธิบายหลักการวางแผนและจัดทำารายงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

7.  กำาหนดวิธีการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมได้

8.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน

9.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประเมินและการจัดการความเสี่ยง

10. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 และระบบการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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 คำาอธิบายชุดวิชา 
ความหมายและคำาจำากัดความของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ แนวคิดและทฤษฎีการเกิด 

อุบัติเหตุ การวิเคราะห์และสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์ความสูญเสีย เทคนิคความปลอดภัย 

ในการทำางานป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย นโยบายด้านความปลอดภัย การจัดสวัสดิการ ระบบข้อมูลงานและการจัดทำารายงาน

ประจำาปดีา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั หลกัการประเมนิและการจดัการความเสีย่ง ระบบการจดัการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

60120	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 (6	หน่วยกิต)

 Principles of Economics

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร ์ 

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์

มหภาค

3.  เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลือกของผู้บริโภค   

การผลิต ต้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย  

ตลาดปัจจัยการผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายได้ประชาชาติ การวัด 

รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การกำาหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การคลัง 

นโยบายการคลัง การเงิน นโยบายการเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่าง

ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย



ภาคผนวก
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

เพือ่ให้การฝกึปฏิบัติเสรมิทกัษะของนักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกจิ (วชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

และการโรงแรม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาไว้ดังนี้

1. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2. นักศึกษาท่ีศึกษาโครงสร้างของหลักสูตร 28 ชุดวิชา หรือ 168 หน่วยกิต จะสำาเร็จหลักสูตร 

น้ีได้จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง 

3. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้

 3.1 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง 

ประกอบด้วย

   3.1.1 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเท่ียวและ

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

   3.1.2  เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการ

อาหารและเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

 3.2 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนำาเที่ยวหรือโรงแรม ไม่น้อยกว่า 

300 ชั่วโมง นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณายกเว้นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในส่วนน้ีได้ หากมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ที่กำาหนดในข้อ 5 

4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนำาเที่ยวหรือโรงแรม มีเงื่อนไขดังนี้

 4.1 นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตาม

ข้อ 3.1.1) ก่อน จึงจะแสดงความจำานงขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการได้

 4.2 นักศึกษาจะขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในสถานประกอบการใด ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 4.3 นกัศกึษาจะเขา้รับการฝกึปฏิบตัเิสรมิทกัษะในสถานประกอบการ โดยสาขาวิชาวทิยาการ

จัดการส่งหนังสือแจ้งเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปยังสถานประกอบการ และเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ

เสริมทักษะแล้ว ผู้ที่รับผิดชอบดูแลการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะจะต้องเป็นผู้ประเมินและแจ้งผลการประเมิน
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การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะกลับมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ

เสริมทักษะให้สาขาวิชาวิทยาการจัดการด้วย

 4.4 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรและเข้ารับการฝึกปฏิบัติ 

เสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว แต่ยังมิได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถาน

ประกอบการ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพจนกว่าการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะดังกล่าว 

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในระยะเวลาของหลักสูตร

5. นักศึกษามีสิทธิ์ขอยกเว้นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการได้ ตามเงื่อนไข 

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 5.1การยกเว้นแบบไม่มีเงื่อนไข นักศึกษาที่อาจได้รับการยกเว้นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 

ณ สถานประกอบการแบบไมม่เีง่ือนไข ตอ้งเปน็ผูม้ปีระสบการณก์ารปฏบิตังิานในสถานประกอบการธรุกจิ 

นำาเที่ยวหรือโรงแรม โดยมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

 5.2การยกเว้นแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาที่อาจได้รับการยกเว้นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ 

สถานประกอบการแบบมีเงื่อนไขจะต้องทำางานพิเศษเพ่ิมเติม ตามที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมอบหมาย 

โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

   5.2.1 สำาเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมจาก 

สถาบันการศึกษาที่เน้นวิชาชีพ ซึ่งมีกำาหนดระยะเวลาของหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

   5.2.2 มปีระสบการณป์ฏิบตังิานในสถานประกอบการธรุกจินำาเทีย่วหรือโรงแรมเปน็เวลา 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำาเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมวิชาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมจากสถาบัน 

การศึกษาที่เน้นวิชาชีพ ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและการศึกษาหรือ 

การฝึกอบรมรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

การขอยกเวน้ในขอ้ 5 ใหอ้ยูใ่นการพจิารณาของสาขาวชิาวิทยาการจดัการ และนกัศกึษาสามารถ

ดำาเนินการได้เมื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัย (ตามข้อ 3.1) แล้ว โดยยื่นคำาร้อง 

ขอยกเว้นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ พร้อมแนบ 

หลักฐานการขอยกเว้นมาเพื่อประกอบการพิจารณา

6. การประเมินฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 6.1 นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝกึปฏบิตัเิสริมทกัษะ ณ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช และ 

ณ สถานประกอบการครบตามเวลาที่กำาหนด

 6.2  นักศึกษาจะต้องผ่านการประเมินความรู้และความสามารถในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการกำาหนด

 เวลาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษาจำานวนไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง จะระบุในใบ 

รายงานผลการศึกษา
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สถานประกอบการในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

1.  สถานประกอบการที่นักศึกษาสามารถเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ควรมีลักษณะข้อใด 

ข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

 1.1  เป็นบริษัทนำาเท่ียวที่เป็นเครือข่ายนานาชาติ หรือเป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจ 

การท่องเที่ยว หรือเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

 1.2  เปน็สถานประกอบการโรงแรมหรอืรสีอรท์ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพการดำาเนนิ

งานจากสถาบนั หนว่ยงาน องค์กรทีเ่ชือ่ถอืได้ เชน่ คณุภาพการบรหิาร (มาตรฐาน ISO 9002) และคณุภาพ

สิง่แวดลอ้ม (มาตรฐาน ISO 14000) หรอืเป็นสถาบนัเครอืขา่ยนานาชาต ิหรอืเปน็สมาชกิของสมาคมโรงแรม

ไทย หรือรีสอร์ทที่มีจำานวนห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป และมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

 1.3  เป็นสถานประกอบการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาวิทยาการ

จัดการ

2.  นักศึกษาจะต้องเขา้รบัการฝกึปฏิบตัเิสรมิทกัษะ ณ สถานประกอบการธรุกจินำาเทีย่วหรอืโรงแรม 

ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

3.  วิธีการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนำาเที่ยวหรือโรงแรม มีดังนี้

 3.1  กรณีนักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเอง ให้นักศึกษาประสานงานกับสถานที่ที่มีความ

ประสงค์จะเข้ารับการฝึกในเบ้ืองต้น และขอความเห็นชอบการเข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ

ที่ติดต่อน้ันจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการก่อน โดยนักศึกษาทำาหนังสือขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถาน

ประกอบการที่ติดต่อได้ด้วยการกรอกแบบคำาร้องมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งระบุสถานที่ 

ระยะเวลา แผนการฝึกปฏิบัติ และบุคคลที่ติดต่อได้ของสถานประกอบการ (โดยระบุชื่อ ตำาแหน่ง  

เบอรโ์ทรศพัทข์องบคุลากรของสถานประกอบการ) เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ สาขาวชิาวทิยาการจดัการ

จะแจ้งนักศึกษาทราบและทำาหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติไปที่สถานประกอบการ

 3.2  กรณีที่นักศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการได้ด้วยตนเอง 

ให้นักศึกษาแจ้งวิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการทราบ เพื่อให้ 

สาขาวิชาฯ พิจารณากำาหนดสถานประกอบการสำาหรับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้กับนักศึกษา และ 

แจ้งนักศึกษาทราบและทำาหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติไปที่สถานประกอบการ

สถานประกอบการในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาเลอืกเสร ีนักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชดุวิชาหรือรายวชิาตา่งๆ 

ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสูตรระดบัประกาศนยีบตัร ปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่ หรือใน

ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามประกาศฯ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2559) ยกเว้น

ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ

องค์กรวิชาชีพกำาหนด

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะ 

ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา 

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

 9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 10. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 

 11. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 

 12. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

 13. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

 14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 

 15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
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 16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปล

 17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 

 18. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 

 19. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 

 20. ชุดวิชา 16344  การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง 

 21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 

 23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 

 24. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 

 25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 27. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง/การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 

 29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 

 30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 

 31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

 35. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 36. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 37. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 38. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 39. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 40. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 41. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 42. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 43. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 44. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 45. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 46. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
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 47. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 48. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 49. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 50. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 51. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 52. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 53. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 54. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 55. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 56. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 57. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 58. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 60. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 61. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 62. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 63. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 64. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 66. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 67. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 68. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 69. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 70. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 71. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 72. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 73. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 74. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 75. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 76. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 78. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ 

    และความน่าจะเป็น
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 79. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 80. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 81. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 82. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 83. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 84. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 88. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 90. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 91. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 92. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 93. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 94. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 95. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 96. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 97. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต  และทฤษฎีจำานวน

 98. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 99. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 100. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 103. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 104. ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ

 105. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 106. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 

 107. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 

 108. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 109. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 110. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล
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 111. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 112. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 113. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 114. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 115. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 116. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 117. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบำาบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

 118. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 119. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 120. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

 121. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 122. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 123. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 124. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 125. ชุดวิชา 55315/55329  นวดแผนไทย 2

 126. ชุดวิชา 55316/55330  การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 127. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 128. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 129. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 130. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 131. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 132. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 133. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 134. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 

 135. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 

 136. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 137. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 138. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

 139. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 140. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 141. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 142. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 143. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 144. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(ทุกวิชาเอก)

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6.  ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8.  ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 145. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 146. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 147. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 148. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 149. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 150. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 151. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม

 152. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 153. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 154. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

 155. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 156. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 157. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 158. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 159. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 160. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 161. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 162. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 163. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 164. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 165. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 166. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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 9.  ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10.  ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 11.  ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 12.  ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 13.  ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

  14.  ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 15.  ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 16.  ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 17.  ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 18.  ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 19.  ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 20. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 

 23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 

 24. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

 26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์ 

 27. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง/การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 

 29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 

 30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 

 31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 

 32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 

 34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

 35. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน 

 36. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 37. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 38. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา
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 39. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 40. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 41. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 42. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 43. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 44. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 45. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 46. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 47. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 48. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 49. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 50. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 51. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 52. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 53. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 54. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 55. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 56. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 57. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 58. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 60. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 61. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 62. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 63. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 64. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 66. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 67. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 68. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 69. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 70. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 71. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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 72. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 73. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 74. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 75. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 76. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 78. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ 

    และความน่าจะเป็น

 79. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 80. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 81. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 82. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 83. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 84. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 88. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 90. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 91. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 92. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 93. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 94. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 95. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 96. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 97. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 98. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 99. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 100. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 103. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
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 104. ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 

 105. ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ 

 106. ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1 

 107. ชุดวิชา 32204 การบัญชีขั้นต้น 

 108. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 109. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว* 

 110. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม* 

 111. ชุดวิชา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมคัคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว*

   (*สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียวและการโรงแรมสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

 112. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ

 113. ชุดวิชา 51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

 114. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล 

 115. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 116. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 117. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 118. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 

 119. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 120. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 121. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบำาบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

 122. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 

 123. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 124. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

 125. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 126. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 127. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 128. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 129. ชุดวิชา 55315/55329  นวดแผนไทย 2

 130. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 

 131. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

 132. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 133. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 134. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 135. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 
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 136. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม 

 137. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 138. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 

 139. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 

 140. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 141. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน 

 142. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 143. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 

 144. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

 145. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 146. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 

 147. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 148. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ 

 149. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 

 150. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

 151. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

 152. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 153. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 154. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 155. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม 

 156. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 157. ชุดวิชา  97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 

 158. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ 

 159. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 160. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ 

 161. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 

 162. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

 163. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 164. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 165. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 166. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
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 167. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 168. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 169. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 170. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8. ชุดวิชา 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

 9. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 10. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 11. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 12. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 13. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 14. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 15. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 16. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 17. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 18. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 19. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 20. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 21. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 22. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 23. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 24. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 25. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 26. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 27. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
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 28. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง/การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 29. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 30. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 31. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 32. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 33. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 34. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 35. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

 36. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 37. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 38. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 39. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 40. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 41. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 42. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 43. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 44. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 45. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 46. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 47. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 48. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 49. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 50. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 51. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 52. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 53. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 54. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 55. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 56. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 57. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 58. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
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 59. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 60. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 61. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 62. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 63. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 64. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 65. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 66. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 67. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 68. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 69. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 70. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 71. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 72. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 73. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 74. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 75. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 76. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 77. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 78. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 79. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 80. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 81. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 82. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 83. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 84. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 85. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 88. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 89. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 90. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 91. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู
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 92. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 93. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 94. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 95. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 96. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 97. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 98. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต  และทฤษฎีจำานวน

 99. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน 

 100. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 101. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 103. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 104. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 105. ชุดวิชา 32477  การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 106. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 107. ชุดวิชา  32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 108. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 109. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 110. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 111. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 112. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 113. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

  114. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 115. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 116. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบำาบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

  117. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

  118. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

  119. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

  120. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

  121. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

  122. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

  123. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

  124. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
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  125. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

  126. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

  127. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

  128. ชุดวิชา 55319/55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

  129. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

  130. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

  131. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 132. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

  133. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 134. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

  135. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

  136. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

  137. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

  138. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

  139. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

  140. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  141. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

  142. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

  143. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

  144. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

  145. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

  146. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

  147. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  148. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

  149. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

  150. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม

 151. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 152. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

  153. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

  154. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

  155. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
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  156. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

  157. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

  158. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

  159. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  160. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

  161. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

  162. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

  163. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

  164. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่   

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8. ชุดวิชา 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

 9. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 10. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 11. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 12. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 13. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 14. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 15. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 16. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 17. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 18. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 19. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 20. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 21. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 22. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 23. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
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 24. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 25. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 26. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 27. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 28. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/

    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 29. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 30. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 31. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 32. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 33. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 34. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 35. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

 36. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 37. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 38. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 39. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 40. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 41. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 42. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 43. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 44. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 45. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 46. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 47. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 48. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 49. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 50. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 51. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 52. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 53. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
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 54. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 55. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 56. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 57. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 58. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 59. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 60. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 61. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 62. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 63. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 64. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 65. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 66. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 67. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 68. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 69. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 70. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 71. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 72. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 73. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 74. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 75. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 76. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 77. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 78. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 79. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 80. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 81. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 82. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 83. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 84. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 85. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู
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 87. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 88. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 89. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 90. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 91. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 92. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 93. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 94. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 95. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 96. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 97. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 98. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต  และทฤษฎีจำานวน

 99. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 100. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 101. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 103. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 104. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 105. ชุดวิชา 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 106. ชุดวิชา 30202 หลักการบัญชี

 107. ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

 108. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 109. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 110. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 111. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ

 112. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 113. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 114. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 115. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 116. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 117. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 118. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
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 119. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 120. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบำาบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

 121. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 122. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 123. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

 124. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 125. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 126. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 127. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 128. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

 129. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 130. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 131. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 132. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 133. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 134. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 135. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 136. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 137. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 138. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 139. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 140. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 141. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

 142. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 143. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 144. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 145. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 146. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 147. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 148. ชุดวิชา 96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี

 149. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 150. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 151. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
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 152. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 153. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 154. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 155. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใน

    อุตสาหกรรม

 156. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 157. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 158. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 159. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

 160. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 161. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 162. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 163. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 164. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 165. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 166. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 167. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 168. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 169. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 170. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

    

หมายเหตุ 1.  สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา  ปวส. หรอือนปุรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาใดสาขาหนึง่ 

ทางบรหิารธรุกจิทีม่ใิชส่าขาวชิาการบญัช ีสาขาวชิาวทิยาการจดัการ ขอแนะนำาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิา 32339 การจดัการการเงนิ การตลาด และการดำาเนนิงาน ในหมวดวชิาเลอืกเสร ีเพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละ 

จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป

 2.  สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอือนปุรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาการบญัช ี 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ ขอแนะนำาใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะห์

เชิงปริมาณ ในหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้มีความรู้และจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป

อนึง่ สำาหรบัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเกนิโครงสรา้งหลกัสตูร นักศกึษาสามารถลงทะเบยีน 

เรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ไว้เฉพาะสำาหรับหลักสูตรนั้นๆ

3. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 และองค์การแห่งการเรียนรู้

การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการการขายและศิลปะการขาย

การจัดการการเงิน

การจัดการการเงิน การตลาด

 และการดำาเนินงาน 

การจัดการการตลาด

การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

 และการโรงแรม

การจัดการการผลิตและดำาเนินงาน

 และหลักการตลาด

การจัดการความเสี่ยงและหลักการ

 ประกันภัย

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

การจัดการงานสนาม

การจัดการช่องทางการตลาดและ  

 ห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

 เพื่อสร้างสมรรถนะ

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย

 อย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Business Law and Taxation 

Human Resource Strategy and 

 Learning Organization

Construction Supervision and Inspenction

Business Finance and Business Law

Sales Management and Salesmanship

Financial Management

Financial, Marketing and Operations 

 Management

Marketing Management

Marketing Management for Tourism  

 and Hotel

Production and Operations Management 

 and Principle of Marketing

Risk Management and Principles of 

 Insurance

Quality and Productivity Management

Sustainable Construction Management

Field Work Management

Marketing Channel and Supply Chain  

 Management

Strategic Management in Public Sector

Strategic Management and 

 Competency – based Management

Sustainable Tourism Resources 

 Management in Thailand

Human Resource Management

30206

32452

31401

30209

32316

32303

32339

32302

32337

30210

32332

32327

31410

31303

32473

33442

32326

32336

32304
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การจัดการทรัพยากรอาคาร

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ 

 และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์และ 

 การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 

การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

 ภัตตาคารระหว่างประเทศ

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์

 การจัดการโรงแรม

การจัดการสินเชื่อและการประเมินราคา

 หลักประกัน

การจัดการห้องพักและการจัดการอาหาร

 และเครื่องดื่ม

การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
  และการสอบบัญชี
การใช้ภาษาอังกฤษ

การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
การธนาคารพาณิชย์และการจัดการ
  สถาบันการเงิน
การบริหารการบริการสาธารณะและ
  เครือข่าย
การบริหารโครงการ
การบริหารงานอาชีวอนามัยและ
  ความปลอดภัย
การบริหารท้องถิ่น
การบริหารราชการไทย

Facility Management

Meeting, Incentive, Convention and 

 Exhibition Management

Small Business Management and Retailing

Tour Operator and Tour Guide and 

 Travel Agency Management

International Hotel Business and 

 Restaurant Management

Innovation and Change Management

Product and Price Management

Hotel Management and Strategies

Credit Management and Asset Appraisal

Room Division and Food and Beverage 

 Management

Organization Management and 

 Organization Behavior
Information Technology Application in 
 Accounting and Auditing
Interaction: Effective Communication
 in English
International and Global Marketing
Institutional Marketing and 
 Service Marketing
Agricultural Marketing and Thai Economy
Commercial Banking and Financial 
 Institutions Management
Public Service Administration and 
 Networking 
Project Management
Occupational Health and 
 Safety Management
Local Administration
Thai Public Administration

31402

32478

32408

32477

32486

32328

32432

32479

32459

32480

33309

32443

10171

32475
32476

32414
32470

33449

33311
54102

33421
33201
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การบัญชีการเงินและการบัญชี
 เพื่อการจัดการ 
การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ
 ทางการบัญชี
การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและ
 การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีขั้นกลางและการบัญชีขั้นสูง
 สำาหรับนักการเงิน
การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ
 ระบบสารสนเทศ
การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
การประกันชีวิต
การประกันวินาศภัย
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
 ขนาดย่อมและการจัดการที่พัก
 ทางเลือก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหาร
 ค่าตอบแทน
การบัญชีภาษีอากรและการวางแผน
 ภาษีอากร
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
การวางแผนงานก่อสร้าง
การวิเคราะห์โครงการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ
 การควบคุมทางการเงิน
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ 
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

Financial Accounting and Managerial 
 Accounting

Intermediate Accounting I and Accounting 
 Information System
Intermediate Accounting II, Financial 
 Reporting and Financial Statements 
 Analysis
Intermediate Accounting and Advanced 
 Accounting for Finance Officer
Principles of Accounting and Principles of 
 Information Systems
Advanced Accounting I and Advanced 
 Accounting II
Cost Accounting I and Cost Accounting II
Advanced Managerial Accounting
Accounting and Finance for Construction
Life Insurance
Non-Life Insurance
Entrepreneurship on Small Hotel Business 
 and Alternative Accommodation

Employee Relations and Compensation 
 Management
Tax Accounting and Tax Planning

Investments and Securities Analysis
Construction Planning
Project Analysis
Consumer Behavior Analysis
Business Research and Financial 
 Planning and Control
Research in Public Administration
Feasibility Study and Business Research
Business Building and Entrepreneurship

30208

32207

32208

32329

32209

32314

32311
32446
30105
32472
32471
32478

32453

32447

32457
31301
31405
32333
32454

33304
32448
32449
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การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและ
 การควบคุมภายใน
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
 ขั้นสูง
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
การสำารวจปริมาณและการประมาณราคา
คณิตศาสตร์และสถิติ
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการ
 ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ
 การท่องเที่ยวอาเซียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทักษะชีวิต
เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ

เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่
เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 งานก่อสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
 และการโรงแรม
ไทยกับสังคมโลก
ไทยศึกษา
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด
 ระหว่างประเทศ 
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
นวัตกรรมการบริการและการจัดการธุรกิจ
 บริการในอุตสาหกรรมบริการ
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

Auditing, Internal Auditing and 
 Internal Control
Advanced Auditing and Internal Auditing

Marketing Communication and Promotion
Quantity Survey and Cost Estimate
Mathematics and Statistics
Professional Knowledge for Tourist Guide  
 and Services in Tourism Industry
Fundamental Knowledge for Tourist Guide  
 and ASEAN Tourism
Introduction to Tourism and 
 Tourism Industry
Life Skills
Managerial Technique and Tools 
 in Public Sector
Large-scale Construction Technology
Construction Technology and Equipment

Information Technology for Construction  
 Management
Information Technology for Tourism 
 and  Hotel
Thailand and the World Community
Thai Studies

International Business and International  
 Marketing 
International Business and Finance
Service Innovation and Service Businesses 
 Management in Hospitality Industry
Public Administrative Concepts 
 and  Theories
Public Policy and Planning
Professional Experience in Finance

32324

32444

32474
31302
30205
32485

32484

32335

10103
33402

31407
31408
31305

32338

10152
10151
32450

32455
32488

33208

33303
32456
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ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ
 ธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานโรงแรม
ระบบสารสนเทศทางการเงินและ 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
 การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 เพื่อชีวิต
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและ
 การภาษีอากร
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

สังคมมนุษย์

Professional Experience in Management
Professional Experience in Tourism and 
 Hotel Management
Professional Experience in Construction 
 Management
Professional Experience in Marketing
Professional Experience in Public 
 Administration
Electronic Commerce and Import - Export  
 Management
Khmer for Communication
Chinese for Communication
Thai for Communication
English for Tourism
English for Communication
English for Business
English for Hotel Personnel
Financial Information System and 
 Project Feasibility Studies
Management Information Systems 
 and Knowledge Management
Information System and 
 Marketing Research
Investment Banking and 
 Financial Innovation
Science, Technology and 
 Environment  for Life
Managerial Economics and Taxation

Economic and Public Finance
Business Statistics and 
 Quantitative Analysis 
Human Society

32482
32481

31406

32435
33401

32451

10163
10162
10161
11302
10111
11301
11303
32331

32325

32334

32458

10141

32330

33207
32206

10131
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
องค์การและการจัดการ และการจัดการ
 ทรัพยากรมนุษย์
องค์การและการจัดการและการจัดการ
 เชิงกลยุทธ์
อารยธรรมมนุษย์

Society and Culture in the ASEAN 
 Community
Seminar in Financial Accounting and 
 Seminar in Managerial Accounting
Laws and Regulations in Thai Public
 Administration 
Principles of Economics
Organization and Management and 
 Human Resource Management
Organization and Management and 
 Strategic Management
Human Civilization

10164

32483

33302

60120
30211

32210

10121








