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ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร



ค�าน�า

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ในฐานะทีเ่ป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิดและมปีณธิานประการหนึง่ 

ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทาง 

การศึกษาต่อส�าหรับผู้ส�าเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม โดยการจัดระบบ 

การเรยีนการสอนทีเ่อ้ืออ�านวยต่อการศึกษาได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าชัน้เรยีนตามปกต ิดงัเช่นทีม่หาวทิยาลยั 

อื่นๆ ได้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไป

เพื่อสนองตอบต่อปณิธานดังกล่าวข้างต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการจึงได้เปิดสอนหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 - ปัจจุบัน และระดับบัณฑิตศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2543 -  

ปัจจุบัน โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนและเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา 

ได้แก่ 

1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 

(ต่อเนื่อง)

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด 

และวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

เอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการฉบับนี้ได้ประมวลสาระส�าคัญที่สมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ แต่ละปีการศึกษา ควรรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีดังกล่าว เพื่ออ�านวยประโยชน ์

ให้แก่นักศึกษาในการวางแผนการเรียนและการจัดการเรียนให้สามารถส�าเร็จการศึกษาได้ดังที่มุ่งหวัง

   

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม)

 ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

1.	 หลักการและเหตุผล
โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการสถาปนาขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนใน

ระบบเปิด ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัยสื่อการสอนทางไกล การก�าหนดสาขาวิชาที่จะเปิดสอน

ใช้หลักเกณฑ์ด้านความต้องการของสังคมและความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะให้การศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานเป็นส�าคัญ การประเมินความต้องการของสังคมนั้นได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ และการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ 

มหาวิทยาลัยเปิดเป็นพื้นฐาน ส่วนทางด้านความพร้อมนั้นได้ค�านึงถึงประสบการณ์และความถนัดของ

บุคลากรที่จะจัดหาได้ในระยะเริ่มต้น ลักษณะของสาขาวิชาที่เอื้อต่อการสอนระบบทางไกล และปัจจัย

เกื้อกูลทางด้านสื่อการสอนที่มีอยู่ในสังคมไทย

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเปิดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งจะ

เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในแขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 

และแขนงวิชาการบัญชี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 - 2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง 

(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ 

ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรองให้

เป็นปริญญาตรีวิชาการบัญชีตามมาตรา 7 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 สามารถสมัคร 

เป็นสมาชิกสามญัของสภาวชิาชพีบญัชไีด้ และมคีณุสมบตัขิอขึน้ทะเบยีนฝึกหดังานและเข้ารบัการทดสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตามหนังสือที่ สวบช. 1378/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
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2.	 วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

  1) เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  2) เพ่ือส่งเสรมิการวจิยัค้นคว้าในสาขาวชิาวทิยาการจดัการ เพือ่ความก้าวหน้าทางวชิาการ 

และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

  3) เพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้าน 

วิทยาการจัดการในหมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และนักบริหารด้านต่างๆ

  4) เพือ่ส่งเสรมิคณุธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชพีด้านการบริหารและการจัดการ

2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการ

งานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

  1) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาการจัดการงานก่อสร้างให้เพียงพอ

และตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

  2) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในหลักวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการจัดการ 

งานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) เพ่ือเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างส�าหรับรองรับพัฒนาการของ 

การก่อสร้างในอนาคตตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ และมีศักยภาพประกอบอาชีพได้ทั้งในและนอกประเทศ

  4) เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการจัดการ 

งานก่อสร้าง มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารธุรกิจทางด้านการจัดการให้เพียงพอ

และตรงกับความต้องการของตลาด

  2) เพือ่เพ่ิมพูนความรูใ้นการบรหิารธรุกจิทางด้านการจดัการ อนัจะส่งผลให้บคุลากรสามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3) เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสพัฒนาและศึกษา

วิชาการบริหารธุรกิจทางด้านการจัดการ เพื่อยกระดับการท�างานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  4) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในทางปฏิบัติอย่าง 

มืออาชีพ ทัง้มคีวามส�านกึในจรรยาบรรณวชิาชพีเพือ่ยกระดบัมาตรฐานด้านการจดัการ และเพือ่การพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ดังนี้

  1) เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารธุรกิจให้เพียงพอและตรงกับ 

ความต้องการของตลาด

  2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ อันจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3) เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสพัฒนาและศึกษา

วิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อยกระดับการท�างานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  4) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในทางปฏิบัติอย่าง 

มืออาชีพ ทั้งมีความส�านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการธุรกิจ และเพื่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

    1) เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการบัญชีที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

  2) เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทางการบัญชีตระหนักในภาระหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบทางด้านการบัญชีที่มีต่อกิจการและสาธารณชน

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ดังนี้

  1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถและสมรรถนะสูงในด้านบริหารรัฐกิจให ้

เพียงพอและตรงกับความต้องการขององค์การภาครัฐและเอกชน

  2) เพ่ือเพิ่มพูนองค์ความรู้ วิธีการและเทคนิคการบริหารภาครัฐอันจะส่งผลให้บัณฑิต

สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3) เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้พัฒนา

สมรรถนะและศึกษาวิชาการด้านบริหารรัฐกิจ เพื่อยกระดับการท�างานในอาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

  4) เพื่อพัฒนาบุคคลในองค์การภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ทางวิชาการบริหาร และ 

เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้งมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีความส�านกึในจรรยาบรรณวชิาชพีเพ่ือยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการ และเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ
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3.	 คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่รกึษาประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการเพ่ือพจิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกับมาตรฐาน

การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์เสนาะ  ติเยาว์ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ�ารงธัญวงศ์ กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์ กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  อภิเมธีธ�ารง กรรมการ

 7) รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ กรรมการ

   8) อาจารย์ ดร.ภิรมย์  แจ่มใส กรรมการ

   9) อาจารย์ศุภฤกษ์  ศูรางกูร กรรมการ

 10) อาจารย์สมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการ

 11) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ)

4.	 คณะกรรมการประจ�าสาขาวิชา
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

เพ่ือท�าหน้าที่พิจารณาด�าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม  ประธานกรรมการ

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย กรรมการ

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์ กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย  งามวิชัยกิจ  กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  สิทธิโชคสกุลชัย กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ กรรมการ

 7) อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ กรรมการ

 8) อาจารย์สุรเดช  หวังทอง กรรมการ

 9) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ              เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ)

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ   ผู้ช่วยเลขานุการ
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5.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการ

 งานก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

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

 M.S. (Horticulture) Oklahoma State University 

ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด, อาจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (โยธา), ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

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

 D.Eng. (Construction Management)

 The University of Tokyo

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

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ

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

 University of Wisconsin-Whitewater

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

 Mississippi State University

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)

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

5.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

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

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

 Ph.D. (Management Science and Engineering)

 Kunming University of Science and Technology

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

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

 Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University

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

 Ph.D. (Tourism and Hospitality Management)  

 University of Sunderland

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

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

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

นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ, รองศาสตราจารย์ บช.บ., พณ.ม. (บริหารธรุกจิ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

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

 บธ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

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

 (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

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

 น.ม. (กฎหมายมหาชน), ปร.ด. (การจัดการภาครัฐ

 และเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยม), รป.ม., รป.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล

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

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นราธิป  ศรีราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., รป.ม., รป.ด., มหาวิทยาลัยมหิดล

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

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

 Applied Policy) University of Akron
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6.	 คณาจารย์ประจ�าสาขาวิชา
กัลยนุช  กิตติพงศ์พิทยา, อาจารย์ วท.บ., M.B.A. (Supply Chain Management) 

 University of Wisconsin-Whitewater

กัลยานี  ภาคอัต, รองศาสตราจารย์ ดร. บช.บ., พบ.ม. (บริหารธรุกจิ), 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 ดร. ศศ.บ., น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), 

 น.ม. (กฎหมายมหาชน), ปร.ด. (การจัดการภาครัฐ

 และเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.บ. (เกยีรตนิยิม), รป.ม.,  รป.ด.,  มหาวทิยาลยัมหดิล

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

จ�าเนียร  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

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

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด, อาจารย์ ดร. วศ.บ., วศ.ม. (โยธา), ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดลพร  บุญพารอด, รองศาสตราจารย์ บช.บ., บช.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม, รองศาสตราจารย์ ดร. สถ.บ., M.Sc. (Urban Planning), 

 D.Eng. (Construction Management) 

 The University of Tokyo

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 ดร. ศศ.บ., รป.ม., รป.ด., มหาวิทยาลัยมหิดล

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

 ทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เบญจมาศ  จันอ�ารุง, อาจารย์ บช.บ., บช.ม. (บญัชีการเงนิ) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ปภาวัลย์  สุทธิประสิทธิ์, อาจารย์ วศ.บ., น.บ., วท.ม. (การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปรีชา  ศรีศักด์ิหิรัญ, 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 Studies), Ph.D. (Urban Affairs and

 Applied Policy) University of Akron

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

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., M.S. (Hospitality and Tourism), 

 Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University 
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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

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

วิศนันท์  อุปรมัย, อาจารย์ ดร. บธ.บ., M.B.A. (International Business & Marketing), 

 D.B.A. (Marketing-Telecommunication Industry)

 Southern Cross University

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

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

 Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing)

 Victoria University 

สุวิดา  นวมเจริญ, อาจารย์ ดร. อ.บ., M.A. (Crossways in European Humanities),

 รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)

 มหาวิทยาลัยมหิดล

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

 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อภิรดี  สราญรมย์, อาจารย์                             ศ.บ., M.S. (International Marketing)

 Saint Joseph’s University

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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

7.	 คณาจารย์พิเศษประจ�าสาขาวิชา
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)

ฐาปนา  ฉิน่ไพศาล, รองศาสตราจารย์ บธ.บ. (เกยีรตนิยิม), บช.ม. (การธนาคารและการเงนิ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

บริบูรณ์  ปิ่นประยงค์, อาจารย์ ดร. วศ.บ., นศ.บ., บธ.ม. (การจัดการทั่วไป),

 D.B.A. (International Business Management)

 Asian Institute of Technology

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

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

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

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

8.	 ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าสาขาวิชา
สุนา  สุทธิเกียรติ, รองศาสตราจารย์ บช.บ. (เกียรตินิยม), บช.ม. (การบัญชีท่ัวไป)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิดสอน 5 หลักสูตร คือ

9.1 หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑิต แขนงวชิาการจดัการงานก่อสร้าง วชิาเอกการจดัการงานก่อสร้าง 

(ต่อเนื่อง)

9.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

9.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด 

และวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

9.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

9.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

10.	การรับรองหลักสูตร
ส�านักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชา 

การจัดการงานก่อสร้าง วชิาเอกการจดัการงานก่อสร้าง หลกัสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 

และหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ แล้ว โดยอาจบรรจเุข้ารบัราชการเป็นข้าราชการพลเรอืนสามญัใน

ต�าแหน่งที่ ก.พ. ก�าหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ  

11.	ค�าแนะน�าในการวางแผนการศึกษา
11.1  นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบ ุ

ตามหลักสูตรของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่ก�าหนดหรือจะเลือกศึกษาเพียง 

บางชุดวชิากไ็ด้ ทัง้นี ้ควรเลอืกศกึษาชุดวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาบงัคบั) ก่อน 

แล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง

11.2  ชดุวชิาประสบการณ์วิชาชพีการจดัการงานก่อสร้าง ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจดัการ 

ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการเงิน ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 

การจัดการการท่องเที่ยว ชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ และชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย

และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น และนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มเชิงปฏิบัติการ โดยมี

การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ 60

11.3  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา 

แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา

11.4  ส�าหรับชุดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีนั้น นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากชุดวิชาหรือ 

รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ยกเว้นชุดวิชาที่ปรากฏตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาเลือกในภาคผนวก

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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11.5ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการการท่องเท่ียว) 

ก�าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการ

ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ซึ่งเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้

นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์ 

การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

11.6ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว) ที่

ต้องการใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ ขอแนะน�าให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพ

มัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นชุดวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และออก

ทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ควบคู่กับชุดวิชา32484ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

11.7ส�าหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งให้แต่ละชุดวิชาประกอบด้วย 

2 รายวิชา ซ่ึงแต่ละรายวิชามีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสภาวิชาชีพบัญช ี

ฉบับที่ 17/2552 เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชีและข้อก�าหนดของสภาวิชาชีพบัญช ี

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549 

จ�านวน 11 ชุดวิชา ดังนี้

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 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบ้ืองต้น

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 

และการด�าเนินงาน

32339 - 1 การจัดการการเงิน 32339 - 2 การจัดการการตลาด

และการด�าเนินงาน

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผน

ภาษีอากร

32447 - 1 การบัญชีภาษีอากร 32447 - 2 การวางแผนภาษีอากร

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและ

สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ

32483 - 1 สัมมนาการบัญชี

การเงิน

32483 - 2 สัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ
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   และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรองให้เป็นปริญญาตรีวิชาการบัญชีตาม

มาตรา 7 (6) แห่งพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 สามารถสมคัรเป็นสมาชกิสามญัของสภาวิชาชพี

บัญชีได้ และมีคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 

ตามหนังสือที่ สวบช. 1378/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

11.8  เอกสารหลักสูตรฉบับนี้จัดท�าข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์ส�าหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม ่

ทั้งภาคต้น และภาคปลาย ของมหาวิทยาลัย

11.9ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตรกรณีที่

นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะน�าไว้ขอให้นกัศกึษา

วางแผนการศกึษาโดยศกึษาจากโครงสร้างของหลกัสตูรแนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในภาคการศกึษา

ต่างๆ และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้

เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

11.10  หากนกัศึกษามปัีญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในเอกสารการสอนและส่ือการสอนต่างๆ วธิกีารศกึษา 

ชุดวิชา สามารถขอค�าปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด

   อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3568 หรือ 0 2504 8181 - 6

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

11.11  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/ 

การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยน 

ค�าน�าหน้าช่ือ - ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู ่การขอต่ออายสุถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศกึษา การลาออก

จากการเป็นนกัศกึษา การขอรบัใบประเมินผลการศกึษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรับ

ใบรายงานผลการศึกษา รวมท้ังการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็น 

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและสอบ สามารถขอค�าปรึกษาที่ส�านักทะเบียนและวัดผลได้โดยเขียน 

ใบค�าร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมายโทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

   ส�านักทะเบียนและวัดผล

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด

   อ�าเภอปากเกร็ด 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

หมายเหตุ   แบบ ฟอร์ม ใบ ค�าร้อง เกีย่ว กบั เร่ือง ต่างๆ ข้าง ต้น นักศกึษา สามารถ ส�าเนา แบบ ฟอร์ม ดงั กล่าว ได้ จาก คูม่อื นกัศกึษา

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





รายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง	(ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรปรับปรุงพ.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) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างส�ารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา 

หรือ

2) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมี 

พื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การท�างานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ

3) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมใน 

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส�ารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ

4) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ 

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก) 
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หมายเหต ุ ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชา

 เทคนิควิศวกรรมส�ารวจ 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.  ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

  ช่างส�ารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวิชาเทคนิค 

 อุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้างและมีประสบการณ์การท�างานด้านที่เก่ียวข้อง

 กับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่ง

 ภายใน ปริญญาตรีช ่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 วศิวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมเครือ่งกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 (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 ท้ังน้ี ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย     
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   บังคับ 8 ชุดวิชา

   30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง 

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์   

   31301 การวางแผนงานก่อสร้าง

   31302 การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคา

   31303 การจัดการงานสนาม

   31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

   31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง*

   31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง

   31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง

   31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร** 

   31405 การวิเคราะห์โครงการ

   31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

   31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร

   54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตร ีหรือเทยีบเท่า หรือในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก) 

หมายเหต * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน 
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2. ส�าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส�ารวจ 

 สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา 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 การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคา 

   31303 การจัดการงานสนาม

   31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง

   31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 

   31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร* 

   31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง**

   31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

   31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล 

หมายเหตุ* ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน 

 ** เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   31311 การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง

   31405 การวิเคราะห์โครงการ 

   31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 

   32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 

   54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

 ช่างส�ารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวิชาเทคนิค

 อุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้างและมีประสบการณ์การท�างานด้านที่เก่ียวข้อง

 กับการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบ 

 ตกแต่งภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

 วศิวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครือ่งกล) หรอืสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 (สถาปัตยกรรมหลัก)

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

30211

31302

อารยธรรมมนุษย์

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการท รัพยากรมนุษย์

การส�ารวจปริมาณและ 

การประมาณราคา

1 ต้น

ปลาย 10131

10151

31401

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

การควบคุมและการตรวจงาน

ก่อสร้าง

ปลาย 10131

10151

31401

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

การควบคุมและการตรวจงาน

ก่อสร้าง
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 30105 

31301  

-----

การบัญชีและการเงิน

เพื่องานก่อสร้าง 

การวางแผนงานก่อสร้าง

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

2 ต้น 30105 

31301  

-----

การบัญชีและการเงิน

เพื่องานก่อสร้าง 

การวางแผนงานก่อสร้าง

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
31305

31311

31402

31405

54102

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การจัดการงานก่อสร้าง

การจัดการโครงการเพื่อ

งานก่อสร้าง

การจัดการทรัพยากรอาคาร*

การวิเคราะห์โครงการ

การบริหารงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

31305

31311

31402

31405

54102

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การจัดการงานก่อสร้าง

การจัดการโครงการเพื่อ

งานก่อสร้าง

การจัดการทรัพยากรอาคาร*

การวิเคราะห์โครงการ

การบริหารงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

ปลาย 31303 การจัดการงานสนาม ปลาย 30211 องค์การและการจัดการ และ 
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 31303 การจัดการงานสนาม
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
31407 เทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

31410

32330

ขนาดใหญ่

การจัดการงานก่อสร้าง

อย่างยั่งยืน

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร

31407

31410

32330

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่

การจัดการงานก่อสร้าง

อย่างยั่งยืน

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร        

3 ต้น 31406

31408

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการงานก่อสร้าง

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

และเครื่องจักรกล

3 ต้น 31302 

31408 

-----   

การส�ารวจปริมาณและ

การประมาณราคา

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

และเครื่องจักรกล

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 10121

31406

อารยธรรมมนุษย์

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการงานก่อสร้าง

หมายเหตุ* ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน 
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2. ส�าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม ในสาขาวชิาเทคนคิวศิวกรรมส�ารวจ  สาขาวชิา 

 เทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

30211

31302

อารยธรรมมนุษย์

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การส�ารวจปริมาณและ 

การประมาณราคา

1 ต้น

ปลาย 10131

10151

31401

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

การควบคุมและการตรวจงาน

ก่อสร้าง

ปลาย 10131

10151

31401

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

การควบคุมและการตรวจงาน

ก่อสร้าง

2 ต้น 30105

31301 

-----     

การบัญชีและการเงิน

เพื่องานก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

2 ต้น 30105

31301 

-----     

การบัญชีและการเงิน

เพื่องานก่อสร้าง

การวางแผนงานก่อสร้าง

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
31311

31405

54102

การจัดการโครงการเพื่อ

งานก่อสร้าง

การวิเคราะห์โครงการ

การบริหารงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

31311

31405

54102

การจัดการโครงการเพื่อ

งานก่อสร้าง

การวิเคราะห์โครงการ

การบริหารงานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

ปลาย 31303  

31407

-----

การจัดการงานสนาม

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย 31303  

31407

-----

การจัดการงานสนาม

เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
31410

32330

การจัดการงานก่อสร้าง

อย่างยั่งยืน

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร

31410

32330

การจัดการงานก่อสร้าง

อย่างยั่งยืน

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

และการภาษีอากร
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3 ต้น 31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้าง

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร* 31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร*
31408 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

และเครื่องจักรกล

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้าง

และเครื่องจักรกล

ปลาย 31406 ประสบการณ์วิชาชีพ ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
การจัดการงานก่อสร้าง 30211 องค์การและการจัดการ และ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 4 ต้น 31302

31406

 

การส�ารวจปริมาณและ

การประมาณราคา

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการงานก่อสร้าง
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111

10161

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเหตุ* ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ใช้ชุดวิชา 31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร แทน 





รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการ

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
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หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

อักษรย่อ   บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration (Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Management)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้	
1) ส�าเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ

2) ส�าเรจ็การศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการรบัรอง 

หรือ 

3) ส�าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่าในประเภทวชิาพณชิยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก

การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

4) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชา 

พณิชยกรรม/บรหิารธรุกจิ หรอือนปุรญิญาหรอืเทียบเท่าทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ 

6) ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. ส�าเร็จการศึกษา 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 3 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	

   10103 ทักษะชีวิต 

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   10131 สังคมมนุษย์

   10152 ไทยกับสังคมโลก

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน		8		ชุดวิชา		

   11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

   30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ  * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรการศึกษา

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา 

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32341   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   32342   ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

   32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

   32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   32493   การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน 

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

   32343   ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

   32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

   32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32494   แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   กลุ่มวิชาการเงิน

   32332   การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย               

   32340   การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร                         

   กลุ่มวิชาการตลาด

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

            ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

   

หมายเหตุ	*		เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2.  ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน 

 และการธนาคาร 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	3	ชุดวิชา 

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   วิชาเฉพาะด้าน	7	ชุดวิชา	

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32341   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   32342   ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

   32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

   32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   32493   การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

   32343   ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

   32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

หมายเหตุ	 * เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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หลักสูตรการศึกษา

   กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

   32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32494   แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   กลุ่มวิชาการเงิน

   32332   การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย               

   32340   การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร                         

   กลุ่มวิชาการตลาด

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)
 

3.  ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือ 

 อนปุรญิญาหรอืเทียบเท่าท่ีมใิช่สาขาวิชาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิ 

 และการธนาคาร 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		8		ชุดวิชา  

   11301   ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

   30205   คณิตศาสตร์และสถิติ

   30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
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   30210   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา	

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32341   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   32342   ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

   32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

   32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   32493   การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

   32343   ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

   32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

   32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32494   แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   กลุ่มวิชาการเงิน

   32332   การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย               

   32340   การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร    

   กลุ่มวิชาการตลาด

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด         

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก) 

 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



32

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
จัด

กา
ร

หลักสูตรการศึกษา

4.   ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 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 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

   วิชาเฉพาะด้าน	7	ชุดวิชา

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32341   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   32342   ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

   32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

   32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   32493   การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

   32343   ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

   32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

   32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32494   แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   กลุ่มวิชาการเงิน

   32332   การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย               

   32340   การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร                         

   กลุ่มวิชาการตลาด

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก) 

5.  ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 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		8		ชุดวิชา	 

   11301   ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

   30205   คณิตศาสตร์และสถิติ

   30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา	

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32326   การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

   32341   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   32342   ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

   32452   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

   32482   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ*

   32493   การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

   กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

   32343   ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

   32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32453   การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

   กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ

   32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32494   แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

   กลุ่มวิชาการเงิน

   32332   การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย               

   32340   การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร    

   กลุ่มวิชาการตลาด

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก) 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา			

1. ส�าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 1 ต้น
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ ปลาย 10151 ไทยศึกษา
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 30211 องค์การและการจัดการ และ
10103 ทักษะชีวิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์
10121 อารยธรรมมนุษย์ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 10131 สังคมมนุษย์
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 10152 ไทยกับสังคมโลก
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

2 ต้น 30210 การจัดการการผลิตและ 2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ด�าเนินงาน และหลักการตลาด สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
เชิงปริมาณ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและ
30208 การบัญชีการเงินและ การบัญชเีพื่อการจัดการ

การบัญชีเพื่อการจัดการ 30210 การจัดการการผลิตและ
30209 การเงินธุรกิจและ ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

กฎหมายธุรกิจ 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32341

32342

60120

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3 ต้น 10111

30209

32342

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ
32452 กลยุทธ์การจัดการ 32452 กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32332 การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย

32340 การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษีอากร

32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค้าปลีก

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

4 ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 4 ต้น 32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
32332 การจัดการความเสี่ยงและ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

หลักการประกันภัย 32332 การจัดการความเสี่ยงและ
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา หลักการประกันภัย
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ผู้ประกอบการ 32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น

32453 การพนักงานสัมพันธ์และ ผู้ประกอบการ
การบริหารค่าตอบแทน 32453 การพนักงานสัมพันธ์และ

32474 การสื่อสารและการส่งเสริม การบริหารค่าตอบแทน
การตลาด 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ การตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

ปลาย 32482 ประสบการณ์วิชาชีพ ปลาย 32493 การจัดการนวัตกรรมและ
การจัดการ การจัดการเพื่อความยั่งยืน

32493 การจัดการนวัตกรรมและ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
การจัดการเพื่อความยั่งยืน โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32332 การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย

32340 การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษีอากร

32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค้าปลีก

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

5 ต้น 5 ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

32482 ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการ
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หลักสูตรการศึกษา

2. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา 

 หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10151

30210

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

1 ต้น

ปลาย 10141

30208

-----

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10121

10151

30210

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

2 ต้น 32206

32341

32342

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม

องค์การ

2 ต้น 10141

30208

32206

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

ปลาย 32452 กลยุทธ์การจัดการ ปลาย 32452 กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้

32493 การจัดการนวัตกรรมและ 32493 การจัดการนวัตกรรมและ
การจัดการเพื่อความยั่งยืน การจัดการเพื่อความยั่งยืน

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและ 32332 การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย หลักการประกันภัย
32340 การเงินส่วนบุคคลและ 32340 การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร การภาษีอากร
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ 32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค้าปลีก และการค้าปลีก

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริม 32474 การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด การตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ 32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

3 ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ 3 ต้น 32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

32482 ประสบการณ์วิชาชีพ 32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม
การจัดการ องค์การ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

32482 ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการ

3. ส�าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทียบเท่าท่ีมใิช่ประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ หรอือนปุรญิญา 

 หรือเทียบเท่าท่ีมิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคารและวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่ ภาค
ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่ ภาค
ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141

10151

30211

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1 ต้น

ปลาย 10121

30205

-----

อารยธรรมมนุษย์

คณิตศาสตร์และสถิติ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10121

10151

30211

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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หลักสูตรการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 30208

30210

32206

การบัญชีการเงินและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

2 ต้น 10141

30205

-----

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

คณิตศาสตร์และสถิติ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 11301

30209

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 30208

30210

32206

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

3 ต้น 32341

32342

-----

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม

องค์การ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

3 ต้น 30209

32341

32342

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ องค์การ

32332

32432

32449

32453

32474

32494

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

การพนักงานสัมพันธ์และ 

การบริหารค่าตอบแทน

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32452

32493

-----

กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการเพื่อความยั่งยืน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย 11301

32452

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32332

32340

32343

32408

32432

32474

32494

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ธุรกิจระหว่างประเทศและ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

และการค้าปลีก

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

4 ต้น 32326

32482

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

ต้น 32326

-----

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

การจัดการ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32332

32432

32449

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

32453

32474

32494

การพนักงานสัมพันธ์และ 

การบริหารค่าตอบแทน

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 32482

32493

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการ

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการเพื่อความยั่งยืน

4. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

30210

-----

ไทยศึกษา

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลกัการตลาด

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

1 ต้น

ปลาย 30208

32206

32452

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้

ปลาย 10151

30210

-----

ไทยศึกษา

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2 ต้น 32341

32342

-----

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม

องค์การ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

2 ต้น 30208

32206

32341

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32332 การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32453

32474

32494

การพนักงานสัมพันธ์และ

การบริหารค่าตอบแทน

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

ปลาย 32326

32482

32493

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการ

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการเพื่อความยั่งยืน

ปลาย 32452

32493

-----

กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการเพื่อความยั่งยืน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32332

32340

32343

32408

32432

32474

32494

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ธุรกิจระหว่างประเทศและ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

และการค้าปลีก

การจดัการผลติภณัฑ์และราคา

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

3 ต้น 3 ต้น 32326

32342

32482

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม

องค์การ

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการ
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หลักสูตรการศึกษา

5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

30208

30211

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1 ต้น

ปลาย 11301

30205

-----

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

คณิตศาสตร์และสถิติ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151

11301

30211

ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

องค์การและการจัดการ และ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2 ต้น 30209

30210

32206

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

2 ต้น 30205

30208

-----

คณิตศาสตร์และสถิติ

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 32452

60120

-----

กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ชุดวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชุดวชิา

ปลาย 30210

32206

60120

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

32340

32343

32408

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ธุรกิจระหว่างประเทศและ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

และการค้าปลีก
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32432

32474

32494

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

3 ต้น 32341

32342

-----

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม

องค์การ

ชุดวิชาเฉพาะเลอืก 1 ชุดวชิา

3 ต้น 30209

32341

32342

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ องค์การ
32332

32432

32449

32453

32474

32494

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

การพนักงานสัมพันธ์และ 

การบริหารค่าตอบแทน

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

 ปลาย    32326

32482

32493

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การจัดการเพือ่สร้างสมรรถนะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการ

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการเพื่อความยั่งยืน

ปลาย 32452

32493

-----

กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู้

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการเพื่อความยั่งยืน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

32340

32343

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ธุรกิจระหว่างประเทศและ

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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หลักสูตรการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32408

32432

32474

32494

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

และการค้าปลีก

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

4 ต้น 4 ต้น 32326

32482

-----   

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการ

ชดุวิชาเฉพาะเลอืก 1 ชุดวชิา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32332

32432

32449

32453

32474

32494

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การสร้างธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ

การพนักงานสัมพันธ์และ

การบริหารค่าตอบแทน

การสื่อสารและการส่งเสริม

การตลาด

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ



รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ประกอบด้วย	3	วิชาเอก	คือ

	 	 	 o	วิชาเอกการเงิน

	 	 	 o	วิชาเอกการตลาด

	 	 	 o	วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560)
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หลักสูตรการศึกษา48

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program

	(วิชาเอกการเงิน)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต 

อักษรย่อ   บธ.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้	
1) ส�าเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ 

2) ส�าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรือ

3) ส�าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณชิยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชา

เอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

4) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ 

เทยีบเท่าประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธรุกจิ ทีม่ใิช่สาขาวชิาการบญัช ีการตลาด การเงนิและการธนาคาร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ

5) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชา 

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

6) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

7) ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีม่ใิช่สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. ส�าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  5 30

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 23	 138

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 3 ชุดวิชา   

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต           

   10151   ไทยศึกษา

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   10131   สังคมมนุษย์          

   10152 ไทยกับสังคมโลก

  	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

   10103   ทักษะชีวิต                   

   10121   อารยธรรมมนุษย์                  

   10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ  

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ี ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรการศึกษา50

   วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา

   11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

   32303 การจัดการการเงิน

   32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

   32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร

   32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

   32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 

   32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*

   32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

   32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชือ่

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

 

2. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน 

 และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(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

หมายเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

   วิชาแกน 1 ชุดวิชา  

   30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ  

   วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

   32303 การจัดการการเงิน       

   32331    ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ     

   32332    การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย             

   32340    การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร                 

   32344    ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน 

   32454    การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

   32455    ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ                  

   32456    ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*  

   32457    การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์      

   32490    การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสตูร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

3. ส�าเร็จการศึกษา 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

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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  ข. หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

   วิชาแกน 3 ชุดวิชา 

   30208    การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ   

   30209    การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ    

   30212    คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ  

   วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

   32303    การจัดการการเงิน      

   32331    ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332    การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย 

   32340    การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร  

    32344    ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน 

   32454    การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

   32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*

   32457    การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

   32490    การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

4. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชป่ระเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา

 หรือเทียบเท่าท่ีมิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 21	 126

หมายเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา 

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ      

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

   วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา

   11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

   32303 การจัดการการเงิน  

   32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย    

   32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร            

   32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

   32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

   32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

   32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*      

   32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  

    32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

หมายเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(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 1 ชุดวิชา 

   30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา 

   11301    ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ            

   32303    การจัดการการเงิน   

   32331    ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332    การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย       

   32340    การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร             

   32344    ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

   32454    การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 

   32455    ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ      

   32456    ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*          

   32457    การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์    

   32490    การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

    

หมายเหตุ  * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่าน้ัน
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6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 19	 114

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

   วิชาแกน 6 ชุดวิชา 

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ                 

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด    

   30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

   30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ    

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  

    วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา 

   11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ                

   32303 การจัดการการเงิน                

   32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

   32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย            

   32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร           

   32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน    

   32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  

   32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ              

   32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน*             

   32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์            

   32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ

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

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. ส�าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111

10151

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

1 ต้น  

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10141

60120

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 10141

10151

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2 ต้น 30208

30210

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการการผลิตและ

2 ต้น 10111

30208

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การบัญชีการเงินและ

การบัญชเีพื่อการจัดการ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

30211 องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 11301

30209

30212

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ปลาย 11301

30209

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32303

32332

-----

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 30212

32303

32332

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

ปลาย 32331

32344

32340

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

ตลาดการเงิน และสถาบัน 

การเงิน

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ปลาย 32340

32344

----- 

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ตลาดการเงิน และสถาบัน  

การเงิน

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 32454

32455

32457

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

4 ต้น 32454

32455

32457

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

ปลาย 32456

32490

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

ปลาย 30211

32331

32490

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

5 ต้น 5 ต้น 32456

30210

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด
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2. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน 

 และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 32331

32340

-----

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

2 ต้น 32303

32332

32457

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ   

หลักการประกันภัย

การลงทุนและการวิเคราะห์     

หลักทรัพย์

2 ต้น 30212

32303

32332

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย 

ปลาย 30212

32490

32344

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

ตลาดการเงิน และสถาบัน  

การเงิน

ปลาย 32331

32340

32344

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ตลาดการเงิน และสถาบัน

การเงิน
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32454

32455

32456

การวจิยัทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

3 ต้น 32454

32455

32457

การวจิยัทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

ปลาย ปลาย 32456

32490

-----

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชยกรรม/

 บริหารธุรกิจ ที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากร

 มนุษย์ และการจัดการทั่วไป

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 1 ต้น 10141

10151

30208

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

1 ต้น

ปลาย 10121

30209

-----

อารยธรรมมนุษย์

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 30212

32303

32332

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

2 ต้น 30208

30212

-----

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 32331

32340

32344

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ตลาดการเงิน และสถาบัน

การเงิน

ปลาย 32331

32340

32344

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ตลาดการเงิน และสถาบัน

การเงิน

3 ต้น 32454

32455

32457

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน  

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

3 ต้น 32303

32332

32457

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

ปลาย 32456

32490

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

ปลาย 30209

32490

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

การวเิคราะห์ตราสารทางการเงนิ

และการจัดการสินเชื่อ

4 ต้น 4 ต้น 32454

32455

32456

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน
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4. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีมิใช ่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10151

30211

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1 ต้น

ปลาย 10131

11301

30209

สังคมมนุษย์

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

ปลาย 10121

10131

10151

อารยธรรมมนุษย์ 

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

2 ต้น 30212

32303

32332

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

2 ต้น 30208

30210

30211

การบัญชีการเงินและ

การบัญชเีพื่อการจัดการ

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย 32340

32344

-----

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ตลาดการเงิน และสถาบัน  

การเงิน

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 11301

30209

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 30208

30210

32457

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

3 ต้น 30212

32303

32332

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

ปลาย 32331

32490

60120

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 32331

32340

32344

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ตลาดการเงิน และสถาบัน  

การเงิน

4 ต้น 32454

32455

32456

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

4 ต้น 32454

32455

32457

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน   

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์

ปลาย ปลาย 32456

32490

----- 

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

32303

32332

ไทยศึกษา

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ   

หลักการประกันภัย

1 ต้น

ปลาย 11301

32331

32340

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ปลาย 10151

11301

----- 

ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2 ต้น 32454

32455

32457

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน 

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะห์   

หลักทรัพย์

2 ต้น 30212

32332

32457

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย 

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

ปลาย 30212

32344

32490

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ตลาดการเงิน และสถาบัน

การเงิน

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

ปลาย 32331

32340

32344

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ตลาดการเงิน และสถาบัน 

การเงิน
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32456

-----

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 32303

32454

32455

การจัดการการเงิน

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

ปลาย ปลาย 32456

32490

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

30208

30210

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

1 ต้น

ปลาย 11301

30209

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรบันกัธรุกจิ

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 11301

30210

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การจัดการการผลิตและ 

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2 ต้น 30211

32303

32332

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

2 ต้น 10151

30208

30211

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 30212

32340

32344

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

ตลาดการเงิน และสถาบัน

การเงิน

ปลาย 30209

30212

32340

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การเงินส่วนบุคคลและ

การภาษีอากร

3 ต้น 32454

32455

32457

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

3 ต้น 32303

32332

32457

การจัดการการเงิน

การจัดการความเสี่ยงและ

หลักการประกันภัย

การลงทุนและการวิเคราะห์

หลักทรัพย์

ปลาย 32331

32490

-----

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 32331

32344

32490

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ

ตลาดการเงิน และสถาบัน

การเงิน

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

และการจัดการสินเชื่อ

4 ต้น 32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน 4 ต้น 32454

32455

----- 

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

ธุรกิจและการเงิน

ระหว่างประเทศ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 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.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้	
1) ส�าเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ

รับรอง หรือ 

2) ส�าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรือ

3) ส�าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณชิยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ 

จัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก

การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

4) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ในประเภทวิชา 

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

5) ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือ

6) ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีม่ใิช่สาขาวชิาบริหารธรุกิจ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ



หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
ตล

าด

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 67

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. ส�าเร็จการศึกษา 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 3 ชุดวิชา   

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

   10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต           

   10151   ไทยศึกษา

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   10131   สังคมมนุษย์

   10152 ไทยกับสังคมโลก

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

   10103   ทักษะชีวิต

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา	 

   30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

   30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นี ้ ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร  

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

   บังคับ 9 ชุดวิชา

   32302 การจัดการการตลาด

   32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด

    และการศึกษาความเป็นไปได้

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา               

   32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

   32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

   32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

2. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือ 

 อนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่าในสาขาวิชาบรหิารธรุกิจ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

	 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

   วิชาแกน	1	ชุดวิชา

   30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   32302   การจัดการการตลาด

   32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด

    และการศึกษาความเป็นไปได้

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร  หรอืในหลกัสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

3. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มใิช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา

 หรือเทียบเท่าท่ีมิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร  และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20	 120

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา	 

   30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

   30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

                   บังคับ 9 ชุดวิชา

   32302   การจัดการการตลาด

   32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด

    และการศึกษาความเป็นไปได้

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล

    และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

   32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

   32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

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

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

4. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดช้ันหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

(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    

   30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   32302   การจัดการการตลาด

   32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด

    และการศึกษาความเป็นไปได้

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล     

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสตูร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งท่ีมิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

 

(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   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์    

   30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

                   บังคับ 9 ชุดวิชา

   32302 การจัดการการตลาด

   32316   การจัดการการขายและศิลปะการขาย

   32333   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

   32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด

    และการศึกษาความเป็นไปได้

   32432   การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

   32435   ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด*

   32473   การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

   32474   การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   32408   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

   32414   การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

   32449   การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

   32475   การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

   32476   การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. ส�าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111

10141

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1 ต้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย  10151

30211

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

ปลาย  10111

10141

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2 ต้น 30210 การจัดการการผลิตและ  

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

2 ต้น 10151

-----

ไทยศึกษา

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

32473

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการช่องทางการตลาด 

และห่วงโซ่อุปทาน

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 32302

32432

60120

การจัดการการตลาด 

การจัดการผลิตภัณฑ์

และราคา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 30211

30212

32333

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์พฤติกรรม  

ผู้บริโภค
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 30208

32316

32474

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการการขายและ

ศิลปะการขาย

การสื่อสารและการส่งเสริม  

การตลาด

3 ต้น 30210

32473

32474

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

การสื่อสารและการส่งเสริม 

การตลาด

ปลาย 30209

32333

32334

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

และการวิจัยการตลาด และ  

การศึกษาความเป็นไปได้

ปลาย 30208

32432

60120

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการผลิตภัณฑ์

และราคา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

4 ต้น 32489

-----

-----

การตลาดร่วมสมัย และ  

การตลาดดิจิทัล

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลอืก 1 ชุดวชิา

4 ต้น 30209

32316

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

การจัดการการขายและ

ศิลปะการขาย
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 32489 การตลาดร่วมสมัย และ
32449

32475

การสร้างธุรกิจและการเป็น  

ผู้ประกอบการ

การตลาดระหว่างประเทศ  

และการตลาดโลก

การตลาดดิจิทัล

ปลาย 32435 ประสบการณ์วชิาชีพการตลาด ปลาย 32302

32334

การจัดการการตลาด 

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ  

การศึกษาความเป็นไปได้
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32408

32414

32475

32476

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  

และการค้าปลีก

การตลาดสินค้าเกษตรกับ 

เศรษฐกิจของไทย

การตลาดระหว่างประเทศ

และการตลาดโลก

การตลาดสถาบันและ  

การตลาดบริการ

5 ต้น 5 ต้น 32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

2.  ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

 การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการท่ัวไป หรือ 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน 

 และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 30212

32316

32474

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการการขายและ

ศลิปะการขาย

การสื่อสารและการส่งเสริม  

การตลาด

ปลาย 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 32432

32489

-----

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การตลาดร่วมสมัย และ  

การตลาดดิจิทัล 

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2 ต้น 30212

32432

32473

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

ปลาย 32302

32333

32334

การจัดการการตลาด 

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ   

การศึกษาความเป็นไปได้

ปลาย 32316

32333

32334

การจัดการการขายและ

ศิลปะการขาย

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ   

การศึกษาความเป็นไปได้

3 ต้น 32435

32473

ประสบการณ์วชิาชีพการตลาด

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

3 ต้น 32302

32474

-----

การจัดการการตลาด 

การสื่อสารและการส่งเสริม   

การตลาด

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 32435

32489

ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

การตลาดร่วมสมัย และ  

การตลาดดิจิทัล
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3. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชป่ระเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา

 หรือเทียบเท่าท่ีมิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ 

 การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10131

10151

 อารยธรรมมนุษย์

 สังคมมนุษย์

 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 30211

-----

-----

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย 10121

10131

10151

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32408

32414

32476

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

และการค้าปลีก

การตลาดสินค้าเกษตรกับ  

เศรษฐกิจของไทย

การตลาดสถาบันและ

การตลาดบริการ

2 ต้น 30210

30212

32473

การจัดการการผลิตและ  

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

2 ต้น 30211

32473

-----

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 32302

32432

60120

การจัดการการตลาด 

การจัดการผลิตภัณฑ์

และราคา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 30212

60120

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32408

32414

32475

32476

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  

และการค้าปลีก

การตลาดสินค้าเกษตรกับ  

เศรษฐกิจของไทย

การตลาดระหว่างประเทศ  

และการตลาดโลก

การตลาดสถาบันและ

การตลาดบริการ

3 ต้น 30208

32316

32474

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการการขายและ  

ศิลปะการขาย

การสื่อสารและการส่งเสริม  

การตลาด

3 ต้น 32302

32432

32474

การจัดการการตลาด 

การจัดการผลิตภัณฑ์

และราคา

การสื่อสารและการส่งเสริม  

การตลาด

ปลาย 30209

32333

32334

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

และการวิจัยการตลาด และ

การศกึษาความเป็นไปได้

ปลาย 30209

32333

32334

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

และการวิจัยการตลาด และ

การศึกษาความเป็นไปได้

4 ต้น 32435

32489

ประสบการณ์วชิาชีพการตลาด

การตลาดร่วมสมัย และ  

การตลาดดิจิทัล

4 ต้น 30208

32316

32489

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการการขายและ 

ศิลปะการขาย

การตลาดร่วมสมัย และ 

การตลาดดิจิทัล

ปลาย ปลาย 30210

32435

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนนิงาน และหลกัการตลาด

ประสบการณ์วชิาชีพการตลาด



หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
ารต

ลา
ด

หลักสูตรการศึกษา80

4. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

32473

32474

ไทยศึกษา

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

การสื่อสารและการส่งเสริม   

การตลาด

1 ต้น

ปลาย 32432

30212

32333

การจัดการผลิตภัณฑ์

และราคา

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ปลาย 10151

30212

32432

ไทยศึกษา

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการผลิตภัณฑ์

และราคา

2 ต้น 32316

32489

-----

การจัดการการขายและ  

ศิลปะการขาย

การตลาดร่วมสมัย และ  

การตลาดดิจิทัล 

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2 ต้น 32316

32473

32489

การจัดการการขายและ  

ศิลปะการขาย

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

การตลาดร่วมสมัย และ  

การตลาดดิจิทัล

ปลาย 32302

32334

32435

การจัดการการตลาด 

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ

การศึกษาความเป็นไปได้

ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

ปลาย 32334

32474

-----

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ  

การศึกษาความเป็นไปได้

การสื่อสารและการส่งเสริม   

การตลาด

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 3 ต้น 32302

32333

32435

การจัดการการตลาด 

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ประสบการณ์วชิาชีพการตลาด
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5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

30211

-----

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

1 ต้น

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32449

32475

การสร้างธุรกิจและการเป็น  

ผู้ประกอบการ

การตลาดระหว่างประเทศ  

และการตลาดโลก

ปลาย 30208

30210

32333

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ปลาย 10151

30208

30211

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและ

การบัญชีเพื่อการจัดการ

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2 ต้น 30212

32432

32473

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการผลิตภัณฑ์

และราคา

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

2 ต้น 30210

32302

32333

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนนิงาน และหลกัการตลาด

การจัดการการตลาด 

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค

ปลาย 32302

32334

60120

การจัดการการตลาด 

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ  

การศึกษาความเป็นไปได้ 

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 30212

32432

60120

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการผลิตภัณฑ์

และราคา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น



หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
ารต

ลา
ด

หลักสูตรการศึกษา82

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 30209

32316

32474

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

การจัดการการขายและ

ศิลปะการขาย

การสื่อสารและการส่งเสริม  

การตลาด

3 ต้น 32316

32473

32474

การจัดการการขายและ  

ศิลปะการขาย

การจัดการช่องทางการตลาด

และห่วงโซ่อุปทาน

การสื่อสารและการส่งเสริม  

การตลาด

ปลาย 32435

32489

-----

ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด

การตลาดร่วมสมัย และ  

การตลาดดิจิทัล 

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 30209

32334

-----

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ

การศึกษาความเป็นไปได้ 

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 4 ต้น 32435

32489

-----

ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

การตลาดร่วมสมัย และ  

การตลาดดิจิทัล 

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32449

32475

การสร้างธุรกิจและการเป็น  

ผู้ประกอบการ

การตลาดระหว่างประเทศ  

และการตลาดโลก
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
BachelorofBusinessAdministrationProgram

(วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต
อักษรย่อ   บธ.บ. 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้	
1) ส�าเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธิการ 

รับรอง หรือ 
2) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับรอง หรือ
3) ส�าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณชิยกรรม/ 

บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและ
การบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

4) ส�าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาทีม่ใิช่ประเภท
วิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ 
คอมพวิเตอร์ธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร 
หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

5) ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นานาชาติ (ไอทิม) หรือ

6) ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบริหารธรุกจิ ธุรกิจบริการ คอมพวิเตอร์ธรุกจิ 
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ

7) ส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาอืน่ทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ 
ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. ส�าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 18 108 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 24	 144	

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

   บังคับ 3 ชุดวิชา

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

   10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต           

   10151   ไทยศึกษา

   และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   10131   สังคมมนุษย์                    

   10152   ไทยกับสังคมโลก                    

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

   10103   ทักษะชีวิต    

   10121   อารยธรรมมนุษย์                      

   10164   สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา 

   30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ      

   30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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   วิชาเฉพาะด้าน	12	ชุดวิชา

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32495 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว**   

   และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน 

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        

  	 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

   11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    

   11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก) 

 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาที่ต้องการ 

  ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะน�าให้ศึกษาคู่กับชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ 

  การท่องเที่ยวอาเซียน 



หลักสูตรการศึกษา86

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรกิ
จบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
จัด

กา
รก
าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

2. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภท 

 วิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ 

 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

(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)

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32495   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว** 

   

  

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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   และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

   32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน 

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว*

   32486   การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488   นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

   10171   การใช้ภาษาอังกฤษ  

   11301   ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  

   11302   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    

   11303   ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม    

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก) 

3. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  

 หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและ 

 การบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท ่าที่มิใช ่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ  

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงิน 

 และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 108

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาท่ีต้องการ 

  ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะน�าให้ศึกษาคู่กับชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ 

  การท่องเที่ยวอาเซียน
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

  	 วิชาแกน	6	ชุดวิชา 

   30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ      

   30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   วิชาเฉพาะด้าน	12	ชุดวิชา

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337   การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

   32338   เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32477   การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32495   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว** 

   และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

   32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32484   ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน 

   32485   ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

   
  

หมายเหต * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาที่ต้องการ 

  ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะน�าให้ศึกษาคู่กับชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ 

  การท่องเที่ยวอาเซียน
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   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488   นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

   10171   การใช้ภาษาอังกฤษ  

   11301   ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  

   11302   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    

   11303   ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม  

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก) 

4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 นานาชาติ (ไอทิม)

(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	4	ชุดวิชา  

   30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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   วิชาเฉพาะด้าน	12	ชุดวิชา

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337   การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

   32338   เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32477   การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32495   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว**

   และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน 

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        

    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

   11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    

   11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม     

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ  ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

หมายเหต * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาที่ต้องการ 

  ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะน�าให้ศึกษาคู่กับชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ 

  การท่องเที่ยวอาเซียน
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5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร ์

 ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  12 72

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 14	 84

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ12ชุดวิชา(72หน่วยกิต)

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32335   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32336   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337  การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

   32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32477   การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32495   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว**

   และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   32478   การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

   32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32484   ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน 

   32485   ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

  
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาที่ต้องการ 

  ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะน�าให้ศึกษาคู่กับชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ 

  การท่องเที่ยวอาเซียน
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   32486   การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   32487   การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488   นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

   10171   การใช้ภาษาอังกฤษ  

   11301   ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  

   11302   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    

   11303   ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม   

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 108

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20	 120

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   10151 ไทยศึกษา

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ18ชุดวิชา(108หน่วยกิต)

   วิชาแกน	6	ชุดวิชา 

   30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ      

   30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

   30210   การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน และหลักการตลาด

   30211   องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   30212   คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

   60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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   วิชาเฉพาะด้าน	12	ชุดวิชา

   บังคับ 6 ชุดวิชา

   32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

   32337   การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

   32338   เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

   32477   การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว*

   32495   ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว**

   และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา

   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

   32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

   32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

   32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน 

   32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว***

   32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ

   32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการที่พักทางเลือก

   32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        

   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

   10171 การใช้ภาษาอังกฤษ  

   11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ  

   11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    

   11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม   

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร หรือในหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)   

 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล 

  เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห ์

  การตัดสินใจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  ** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 *** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และออกทัศนศึกษาตามเส้นทางที่มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาที่ต้องการ 

  ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะน�าให้ศึกษาคู่กับชุดวิชา 32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ 

  การท่องเที่ยวอาเซียน
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. ส�าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

30211

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1 ต้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10141

60120

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 10141

60120

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2 ต้น 10111

30208

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การบัญชีการเงินและ

2 ต้น 10111

10151

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

การบัญชเีพื่อการจัดการ และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 32337

-----

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย 30208

30211

การบัญชีการเงินและ

การบัญชเีพื่อการจัดการ

องค์การและการจัดการ และ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม

32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32338

-----

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

3 ต้น 30210

30212

การจัดการการผลิตและ  

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

32336

เพื่อการตัดสินใจ

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ปลาย 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ปลาย 32337

-----

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

32478

32485

32487

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม  

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก

11302

11303

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 30210

32336

การจัดการการผลิตและ  
ด�าเนินงาน และหลักการตลาด
การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

4 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 
ตัวแทนท่องเที่ยว
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 

ตัวแทนท่องเที่ยว

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม
ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ 
และการท่องเที่ยวอาเซียน
การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 
ภัตตาคารระหว่างประเทศ
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 
โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 30209

32495

การเงินธุรกิจและ
กฎหมายธุรกิจ 
ประสบการณ์วิชาชีพ

ปลาย 32338

-----

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

การจัดการการท่องเที่ยว โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

10171

11301

11302

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

11302
11303

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 
โรงแรม

11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

โรงแรม 32478

32485

32487

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม  
นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัล
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว 
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการที่พักทางเลือก
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 5 ต้น 30209

32495

-----

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ 
ประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการการท่องเที่ยว
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภท 

 วิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ  

 หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10151

32335

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

1 ต้น

ปลาย 10141

-----

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย 10121

10151

32335

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม

ท่องเที่ยว
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 32338

-----

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

2 ต้น 32338

-----

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 32336

-----

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย 32337

-----

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

โรงแรม

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

โรงแรม
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

32478

32485

32487

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการ

ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 10141

32336

32477

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการ

ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพื่อ ปลาย -----

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 2 ชุดวิชา 

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

32495 ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

โรงแรม
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

32478

32485

32487

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก

4 ต้น 4 ต้น 32495 ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว
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3. ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  

 หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโรงแรมและ 

 การบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีมใิช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร ์

 ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  

 หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10131

10151

30211

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1 ต้น

ปลาย 10121

32335

60120

อารยธรรมมนุษย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 10121

10131

30211

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2 ต้น 30208

30212

-----

การบัญชีการเงินและ
การบัญชเีพื่อการจัดการ
คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการตัดสินใจ
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2 ต้น 10151
30228

32335

ไทยศึกษา
การบัญชีการเงินและ
การบัญชเีพื่อการจัดการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

ปลาย 30209

-----

การเงินธุรกิจและ
กฎหมายธุรกิจ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย 30209

-----

การเงินธุรกิจและ
กฎหมายธุรกิจ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171
11301
11302
11303

การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 
โรงแรม

10171
11301
11302
11303

การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 
โรงแรม
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32338

-----

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

3 ต้น 30210

32336

การจัดการการผลิตและ
ด�าเนินงาน และหลักการตลาด
การจัดการทรัพยากร

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้้ การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม
ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเที่ยวอาเซียน
การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 
ภัตตาคารระหว่างประเทศ
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 
โรงแรมและภัตตาคาร

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ปลาย 32336

-----

การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย 32337

60120

การจัดการการตลาดเพื่อ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
11302
11303

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 
โรงแรม

11301
11302
11303

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ โรงแรม
32478

32485

32487

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 30210

32477

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

4 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 

ตัวแทนท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
ตัวแทนท่องเที่ยว โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 32337

32495

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว

ปลาย 30212

-----

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32478

32485

32487

-----

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

5 ต้น 5 ต้น 32495 ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว
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4. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 นานาชาติ (ไอทิม)

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141

10151

30211

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1 ต้น

ปลาย 10121

32335

60120

อารยธรรมมนุษย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 10121

10151

32335

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

2 ต้น 32336

32338

-----

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2 ต้น 10141

30209

30211

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย 32337

-----

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย 32337

-----

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

โรงแรม

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม
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ปี

ที่
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ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 

ตัวแทนท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

3 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 

ตัวแทนท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ปลาย 32336

-----

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

11301 

11302

11303

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม
โรงแรม และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

32478

32485

32487

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก

32485

32487

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 30209

32495

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว

4 ต้น 32338

60120
-----

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 30212

32495

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว

5. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ 

 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

32335

32338

ไทยศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

1 ต้น

ปลาย 32337

-----

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย 10151

32335

ไทยศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ ท่องเที่ยว

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม

32337 การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการ

ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

2 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการ

ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ปลาย ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา โดยเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

11301

11302

11303

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

โรงแรม
โรงแรม และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

32478

32485

32487

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก

32485

32487

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32336

32495

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว

3 ต้น 32336

32338

-----

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 32495

-----

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

โรงแรม

6. ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

 ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

30211

32335

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

1 ต้น
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ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 30209

-----

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย 10151

30209

ไทยศึกษา

การเงินธุรกิจและ

กฎหมายธุรกิจ
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

2 ต้น 30210

32336

32338

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2 ต้น 30210

30211

32336

การจัดการการผลิตและ

ด�าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากร

การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ปลาย 32337

60120

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 32337

-----

การจัดการการตลาดเพื่อ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

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

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10171

11301

11302

11303

การใช้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม

11301

11302

11303

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน 

โรงแรม
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ที่
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ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 

ตัวแทนท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

3 ต้น 32477

-----

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและ 

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ 

ตัวแทนท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

32479

32484

32486

32488

การจัดการโรงแรมและ

กลยุทธก์ารจัดการโรงแรม

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์

และการท่องเที่ยวอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ 

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ 

โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย 30212

-----

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 30212

-----

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพื่อการตัดสินใจ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ

32478

32485

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

11301

11302

11303

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงาน

โรงแรม

และการบริการในอุตสาหกรรม และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

32487

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก

32478

32485

32487

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม 

นิทรรศการ และการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นรางวัล

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยว

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการที่พักทางเลือก
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4 ต้น 30208

32495

การบัญชีการเงินและ

การบัญชเีพื่อการจัดการ

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว

4 ต้น 32338

60120

-----

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 30208

32495

การบัญชีการเงินและ

การบัญชเีพื่อการจัดการ

ประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการการท่องเที่ยว



รายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
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Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม	 	 บัญชีบัณฑิต

อักษรย่อ		 บช.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Accountancy

อักษรย่อภาษาอังกฤษ	 B.Acc.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1)	 ส�าเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือเทยีบเท่าตามท่ีกระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง	หรือ	

2)	 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	 (ปวท.)	ประเภทวิชาการบัญช	ีพาณิชยกรรม

หรือบริหารธุรกิจ	และศิลปหัตถกรรม	หรือ

3)	 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	 (ปวท.)	 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	

เกษตรกรรม	และคหกรรม	หรือประเภทวิชาอื่นๆ	หรือ

4)	 ส�าเรจ็การศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู	(ปวส.)	ประเภทวชิาการบญัช	ีพาณชิยกรรมหรอื

บริหารธุรกิจ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	และศิลปกรรม	หรือ

5)	 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ประเภทวิชาอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรม

สิ่งทอ	คหกรรม	เกษตรกรรม	ประมง	และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หรือประเภทวิชาอื่นๆ	หรือ

6)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี	หรือ

7)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรม	

หรือบริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี	หรือ

8)	 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มิใช ่ทาง	

พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	

	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.		 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 5	 30

	 ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 96

	 ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  22  132		

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

	 	 	 บังคับ	2	ชุดวิชำ

	 	 	 10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 	 และเลือก	3	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำๆ	ละ	1	ชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 กลุ่มวิชาภาษา

	 	 	 10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

	 	 	 10131	 สังคมมนุษย์

	 	 	 10152	 ไทยกับสังคมโลก

		 	 	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

	 	 	 10103	 ทักษะชีวิต

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10164	 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

	 	 	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หมายเหตุ		*	 	โครงสร้างและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได้	ท้ังน้ี	ขอให้นักศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร

ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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	 	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	16	ชุดวิชา	(96	หน่วยกิต)

	 	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา

	 	 	 11301		 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 32339	 การจัดการการเงิน	การตลาด	และการด�าเนินงาน

	 	 	 60120	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

	 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

	 	 	 บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

	 	 	 และเลือก	2	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในประเภทวิชำกำรบัญชี

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 24		

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 66		

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6		

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  16  96

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

	 	 	 บังคับ	3	ชุดวิชำ

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	11	ชุดวิชา	(66	หน่วยกิต)

	 	 	 วิชาแกน	3	ชุดวิชา

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี		

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



หลักสูตรการศึกษา116
หลั

กสู
ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑิ

ต

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ

(1)		 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.		 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 4	 24	

	 ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 72		

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6		

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  17  102

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

		 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

	 	 	 บังคับ	3	ชุดวิชำ

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	12	ชุดวิชา	(72	หน่วยกิต)

   วิชาแกน	4	ชุดวิชา

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
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		 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207			 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี	

	 	 	 32208		 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311		 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314		 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324		 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447		 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483		 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม

	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.		 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 4	 24		

	 ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16		 96		

	 ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 1		 6		

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  21  126

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

	 	 	 บังคับ	3	ชุดวิชำ

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	16	ชุดวิชา	(96	หน่วยกิต)

	 	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา

	 	 	 11301	 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจ

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 32339	 การจัดการการเงิน	การตลาด	และการด�าเนินงาน

	 	 	 60120	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

	 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี	

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

	 	 	 และเลือก	2	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5.			ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	เกษตรกรรม	และคหกรรม	หรือประเภท

วิชำอื่นๆ

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 24		

	 ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 16		 96		

	 ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 1		 6		

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  21  126

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

   บังคับ	3	ชุดวิชำ

   10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10131	 สังคมมนุษย์

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

   และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

   10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	16	ชุดวิชา	(96	หน่วยกิต)

   วิชาแกน	7	ชุดวิชา

   11301	 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจ

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร	

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

   32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 32339	 การจัดการการเงิน	การตลาด	และการด�าเนินงาน

	 	 	 60120	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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   วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

   32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก	2	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

   32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

 

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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6.		ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในประเภทวิชำกำรบัญชี	
	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3						 18

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 66

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  15   90	

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	11	ชุดวิชา	(66	หน่วยกิต)

  	 วิชาแกน	3	ชุดวิชา

   30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

   32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

   32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

7.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ

	 	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3						 18

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 72

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  16   96	

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	12	ชุดวิชา	(72	หน่วยกิต)

  	 วิชาแกน	4	ชุดวิชา

   30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

   วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  	 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

8.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	และศิลปกรรม

	 	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3						 18

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 96

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  20   120

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	16	ชุดวิชา	(96	หน่วยกิต)

	 	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา

	 	 	 11301	 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 32339	 การจัดการการเงิน	การตลาด	และการด�าเนินงาน

	 	 	 60120	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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	 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

   และเลือก	2	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

  ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

9.	 	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	 ในประเภทวิชำอุตสำหกรรม	 อุตสำหกรรมสิ่งทอ	คหกรรม	 เกษตรกรรม	

ประมง	และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร	หรือประเภทวิชำอ่ืนๆ

	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3						 18

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 96

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  20   120

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10131	 สังคมมนุษย์

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

 

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	16	ชุดวิชา	(96	หน่วยกิต)

	 	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา

	 	 	 11301	 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 32339	 การจัดการการเงิน	การตลาด	และการด�าเนินงาน

	 	 	 60120	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

	 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

	 	 	 บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

	 	 	 และเลือก	2	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

   ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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10.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำกำรบัญชี
	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1						 6

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 11	 66

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  13   78	

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	11	ชุดวิชา	(66	หน่วยกิต)

	 	 	 วิชาแกน	3	ชุดวิชา

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

	 	 	 บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2	

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบตัร	หรอืในหลกัสตูร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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11.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหนึ่งทำงพำณิชยกรรมหรือ 

	 	 บริหำรธุรกิจที่มิใช่สำขำวิชำกำรบัญชี	
	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1						 6

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 12	 72

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14   84

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	12	ชุดวิชา	(72	หน่วยกิต)

	 	 	 วิชาแกน	4	ชุดวิชา

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	8	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2

	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

12.		 	ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหนึ่งท่ีมิใช่ทำงพำณิชยกรรม

หรือบริหำรธุรกิจ	
	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 1						 6

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 16	 96

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  18   108

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	16	ชุดวิชา	(96	หน่วยกิต)

	 	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา

	 	 	 11301	 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

	 	 	 30206	 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร	

	 	 	 32206	 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 	 32209	 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

	 	 	 32210	 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

	 	 	 32339	 การจัดการการเงิน	การตลาด	และการด�าเนินงาน

	 	 	 60120	 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

	 	 	 วิชาเฉพาะด้าน	9	ชุดวิชา

   บังคับ	7	ชุดวิชำ

	 	 	 32207	 การบัญชีขั้นกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 	 	 32208	 การบัญชีขั้นกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 	 32311	 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ

	 	 	 32314	 การบัญชีขั้นสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2
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	 	 	 32324	 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

	 	 	 32447	 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

	 	 	 32483	 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ*

	 	 	 และเลือก	2	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

	 	 	 32443	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี

	 	 	 32444	 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

	 	 	 32446	 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชุดวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

หมายเหตุ	 *	เป็นชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111

10151

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

1 ต้น

และเลือก	1	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี้

กลุ่มวิชาภาษา
10161

10162

10163

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และเลือก	2	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี้ 10151 ไทยศึกษา

กลุ่มวิชาภาษา และเลือก	1	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี้

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่มวิชาภาษา

10162

10163

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

10161

10162

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

10131 สังคมมนุษย์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10152 ไทยกับสังคมโลก 10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ	

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

2 ต้น 32209 การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

2 ต้น 32209 การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการ และเลือก	2	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำต่อไปนี้

และการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มวิชาภาษา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 10161

10162

10163

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

10131

10152

สังคมมนุษย์	

ไทยกับสังคมโลก
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ปลาย 32206

32207

32339

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การจัดการการเงิน	การตลาด

และการด�าเนินงาน

ปลาย 11301

32210

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 30206

32208

32311

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

3 ต้น 32206

32207

32339

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การจัดการการเงิน	การตลาด	

และการด�าเนินงาน

ปลาย 32314

32324

32447

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน	

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ปลาย 30206

32208

32311

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

4 ต้น -----

-----
ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

4 ต้น 32314 การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 32324 การสอบบัญชี	การตรวจสอบ
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

32447

ภายในและการควบคุมภายใน

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

ปลาย -----

-----
ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
เพื่อการจัดการ โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา 32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ ทางการบัญชีและ

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชีี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

32444

32446

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 5 ต้น 32483

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

2.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในประเภทวิชำกำรบัญชี	

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น

	

10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

	1 ต้น 	

ปลาย 32209 การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

ปลาย 10141

10151

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา
32210 องค์การและการจัดการ และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10111

10161

10162

10163

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

10162

10163

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 30206

32207

32208

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

2 ต้น 10121

32209

32210

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย

	

32311

32324

-----

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 32207

32208

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 32324 การสอบบัญชี	การตรวจสอบ
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ภายในและการควบคุมภายใน

3

	

	

ต้น

	

	

32314

32447

-----

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

3

	

	

ต้น

	

	

30206

32311

-----

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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หลั
กสู

ตร
บัญ
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ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ปลาย 32314

32447

-----

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

4	 ต้น 4	

	

	

ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

	

3.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

	1 ต้น 	

ปลาย 32209 การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

ปลาย 10141

10151

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา
32210 องค์การและการจัดการ และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10111

10161

10162

10163

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

10162

10163

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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หลั

กสู
ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑิ

ต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 32206

32207

32208

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

2 ต้น 10121

32209

32210

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย 30206

32311

32324

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ปลาย 32206

32207

32208

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

3 ต้น 32314

32447

-----

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

3 ต้น 30206

32311

32447

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ปลาย 32483

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 32314

32324

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ	

ภายในและการควบคุมภายใน
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32444

32446

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

32443	

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 4 ต้น 32483

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

4.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ	

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 32209

32339

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

การจัดการการเงิน	การตลาด

และการด�าเนินงาน

ปลาย 10141

10151

11301

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

10111

10161

10162

10163

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

2 ต้น 32207

32210

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

2 ต้น 10121

32209

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

10111

10161

10162

10163

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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หลั

กสู
ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑิ

ต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 30206

32206

32208

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

ปลาย 32206

32207

32339

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การจัดการการเงิน	การตลาด

และการด�าเนินงาน

3 ต้น 32311

32314

-----

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

3 ต้น 32208

32210

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย 11301

32324

-----

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 32311

32314

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32444

32446

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 32447

32483

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

4 ต้น 30206

32324

-----

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย ปลาย 32447

32483

-----

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

5. ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวท.	ในประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	เกษตรกรรม	และคหกรรม	หรือประเภท 

 วิชำอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10131

10151

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

1 ต้น
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หลั

กสู
ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑิ

ต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32209

32339

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

การจัดการการเงิน	การตลาด	

และการด�าเนินงาน

ปลาย 10131

10151

11301

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้
10111

10161

10162

10163

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

2 ต้น 32207

32210

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

2 ต้น 10121

32209

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

10111

10161

10162

10163

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 30206

32206

32208

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

ปลาย 32206

32207

32339

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การจัดการการเงิน	การตลาด

และการด�าเนินงาน
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หลั
กสู

ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32311

32314

-----

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

3 ต้น 32208

32210

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย 11301

32324

-----

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 32311

32314

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี	

เพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32444

32446

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพือ่การจดัการข้ันสงู

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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หลั

กสู
ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑิ

ต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 32447

32483

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

4 ต้น 30206

32324

-----

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคมุภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย ปลาย 32447

32483

-----

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ	

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

6.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในประเภทวิชำกำรบัญชี

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10141

32210

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1 ต้น
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หลั
กสู

ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10151

32207

32209

ไทยศึกษา

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

ปลาย 10141

10151

32209

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

2 ต้น 30206

32208

32324

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

2 ต้น 10121

32207

32210

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย 32311

32314

-----

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 30206

32208

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

เพื่อการจัดการ
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หลั

กสู
ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑิ

ต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32447

32483

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

3 ต้น 32314

32324

-----

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย ปลาย 32447

32483

-----

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ	

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

7.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในประเภทวิชำพำณิชยกรรมหรือบริหำรธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

1 ต้น
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หลั
กสู

ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32206

32209

32210

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย 10121

10151

32210

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

2 ต้น 32207

32208

32324

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

2 ต้น 30206

32206

32209

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

ปลาย 30206

32314

32447

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ปลาย 32207

32208

32324

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน
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หลั

กสู
ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑิ

ต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32311

-----

-----

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

3 ต้น 10141

32311

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้	 32314 การบัญชีขั้นสูง	1
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบญัชเีพือ่การจดัการขัน้สงู

และการบัญชีขั้นสูง	2

ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ปลาย 32447

-----

-----

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

4 ต้น 4 ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ
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หลั
กสู

ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

8.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในสำขำวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	และศิลปกรรม

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 32209

32210

32339

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการการเงิน	การตลาด

และการด�าเนินงาน

ปลาย 10141

10151

11301

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

2 ต้น 30206

32206

32207

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2 ต้น 10121

32209

32210

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย 32208

32311

60120

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 32207

32311

60120

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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กสู
ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑิ

ต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 32314

32324

-----

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

3 ต้น 30206

32206

32208

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	2	
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ รายงานการเงินและ

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

การวิเคราะห์งบการเงิน

ปลาย 11301

32447

-----

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 32314

32447

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้	

32444

32446

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 32483

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

4 ต้น 32324

32339

-----

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

การจัดการการเงิน	การตลาด

และการด�าเนินงาน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย ปลาย 32483

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ	

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

9.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	ในประเภทวิชำอุตสำหกรรม	อุตสำหกรรมส่ิงทอ	คหกรรม	เกษตรกรรม	 

	 ประมง	และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร	หรือประเภทวิชำอ่ืนๆ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10131

10151

อารยธรรมมนุษย์

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 32209

32210

32339

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการการเงิน	การตลาด	

และการด�าเนินงาน

ปลาย 10131

10151

11301

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 30206

32206

32207

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2 ต้น 10121

32209

32210

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย 32208

32311

60120

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 32207

32311

60120

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3 ต้น 32314

32324

-----

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

3 ต้น 30206

32206

32208

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	2
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ รายงานการเงินและ

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

การวิเคราะห์งบการเงิน
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 11301

32447

-----

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 32314

32447

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32444

32446

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

4 ต้น 32483

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

4 ต้น 32324

32339

-----

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

การจัดการการเงิน	การตลาด	

และการด�าเนินงาน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ปลาย ปลาย 32483

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา
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ชีบ
ัณฑิ

ต

10.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำกำรบัญชี

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

32209

32210

ไทยศึกษา

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1 ต้น

ปลาย 32207

32208

32324

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ปลาย 10151

32209

32210

ไทยศึกษา

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการและ

การจัดการเชิงกลยุทธ์

2 ต้น 30206

32311

-----

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

2 ต้น 30206

32207

32208

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ รายงานการเงินและ
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

การวิเคราะห์งบการเงิน
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หลั
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ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32314

32447

-----

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ปลาย 32311

32324

-----

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

3 ต้น 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

3 ต้น 32314

32447

-----

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

11.  ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหน่ึงทำงพำณิชยกรรมหรือ

	 	 บริหำรธุรกิจที่มิใช่สำขำวิชำกำรบัญชี

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

32209

32210

ไทยศึกษา

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1 ต้น
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32206

32207

32208

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

ปลาย 10151

32209

32210

ไทยศึกษา

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

2 ต้น 30206

32324

-----

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

2 ต้น 30206

32206

32207

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ปลาย 32311

32314

-----

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 32208

32311

การบัญชีขั้นกลาง	2

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 32324 การสอบบัญชี	การตรวจสอบ
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

ภายในและการควบคุมภายใน

3 ต้น 32447

32483

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

3 ต้น 32314

32447

-----

การบัญชีขั้นสูง	1	

และการบัญชีขั้นสูง	2

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา
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ตร
บัญ

ชีบ
ัณฑ

ิต

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 32483

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

12.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่ำในสำขำใดสำขำหน่ึงที่มิใช่ทำงพำณิชยกรรม 

  หรือบริหำรธุรกิจ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151

32209

32210

ไทยศึกษา

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

1 ต้น

ปลาย 11301

32207

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 11301

32210

60120

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

องค์การและการจัดการ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 30206

32206

32208

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

2 ต้น 10151

30206

32209

ไทยศึกษา

กฎหมายธุรกิจและ

การภาษีอากร

การบัญชีขั้นต้นและ

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

ปลาย 32311

32314

-----

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

ปลาย 32206

32207

32339

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

การบัญชีขั้นกลาง	1	และ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การจัดการการเงิน	การตลาด
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ และการด�าเนินงาน
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

3 ต้น 32324

32339

-----

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

การจัดการการเงิน	การตลาด

และการด�าเนินงาน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

3 ต้น 32208

32311

การบัญชีขั้นกลาง	2	

รายงานการเงินและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีต้นทุนและการบัญชี

เพื่อการจัดการ
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้ 32447 การบัญชีภาษีอากรและ
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

การวางแผนภาษีอากร
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32447

32483

การบัญชีภาษีอากรและ

การวางแผนภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ปลาย 32314

32324

-----

การบัญชีขั้นสูง	1

และการบัญชีขั้นสูง	2

การสอบบัญชี	การตรวจสอบ

ภายในและการควบคุมภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้

32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

4 ต้น 4 ต้น 32483

-----

-----

สัมมนาการบัญชีการเงิน

และสัมมนาการบัญชี

เพื่อการจัดการ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา
โดยเลือกจำกชุดวิชำต่อไปนี้
32443

32444

32446

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการบัญชีและ

การสอบบัญชี

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายในขั้นสูง

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง





รายละเอียด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง 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)	 ส�าเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือเทยีบเท่าตามท่ีกระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง	หรือ

2)	 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่า	หรือ

3)	 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชา	

พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	 การเลขานุการ	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 การเงิน	

และการธนาคาร	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การจัดการทั่วไป	หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว		

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว	 การโรงแรมและการบริการ	หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ		

การจัดการงานบุคคล	 ธุรกิจประกันภัย	 ธุรกิจโรงแรม	 ธุรกิจสถานพยาบาล	 การประชาสัมพันธ์	 และ	

ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	หรือ

4)	 ส�าเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรือเทยีบเท่า	หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอืน่ๆ	ทีมิ่ใช่สาขาวชิารัฐศาสตร์	

รัฐประศาสนศาสตร์	 สังคมศาสตร์	 (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)	 บริหารธุรกิจ	 พาณิชยศาสตร์	

และการบัญชี	หรือ

5)	 ส�าเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	หรอืเทียบเท่าในประเภทวชิาพณชิยกรรม/	

บริหารธุรกิจ	 สาขาวิชาการบัญชี	 การตลาด	การเลขานุการ	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 การเงินและการธนาคาร		

การจัดการทรัพยากรมนุษย์	การจัดการทั่วไป	หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจท่องเที่ยว	 การโรงแรมและการบริการ	 หรือประเภทวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ	 การจัดการงาน	

บุคคล	 ธุรกิจประกันภัย	 ธุรกิจโรงแรม	 ธุรกิจสถานพยาบาล	การประชาสัมพันธ์	 และธุรกิจหนังสือพิมพ	์

และสิ่งพิมพ์	หรือ

6)	 ส�าเรจ็การศึกษาอนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า	หรอืสงูกว่าในสาขาวชิารฐัศาสตร์	รฐัประศาสนศาสตร์	

สังคมศาสตร์	(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)	บริหารธุรกิจ	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

	

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

	 ก.		 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 5		 30	

	 ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 14		 84

	 ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 1		 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  20   120

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร	

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

	 	 	 บังคับ	3	ชุดวิชำ

   10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 	 และเลือก	2	ชุดวิชำจำกกลุ่มวิชำๆ	ละ	1	ชุดวิชำ

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

   10131	 สังคมมนุษย์

	 	 	 10152	 ไทยกับสังคมโลก

  	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

	 	 	 10103	 ทักษะชีวิต

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10164	 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

	 	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	14	ชุดวิชา	(84	หน่วยกิต)

	 	 	 32304	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 33201	 การบริหารราชการไทย

	 	 	 33207	 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

	 	 	 33208	 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

	 	 	 33302	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

	 	 	 33303	 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

หมายเหตุ	 *	 	โครงสร้างและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได้	ท้ังน้ี	ขอให้นักศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร

ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย



หลักสูตรการศึกษา162
หล

ักส
ูตร
รัฐ
ปร
ะศ
าส
นศ

าส
ตร
บัณ

ฑิต

	 	 	 33304	 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์	

	 	 	 33309	 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

	 	 	 33311	 การบริหารโครงการ

	 	 	 33401	 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ*

	 	 	 33402	 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ

	 	 	 33421	 การบริหารท้องถิ่น

	 	 	 33442	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

	 	 	 33449	 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

	 	 ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวิชาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

2.	 	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	 ปวส.	 หรือเทียบเท่ำที่มิใช่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	 สำขำวิชำ 

กำรบัญชี	 กำรตลำด	 กำรเลขำนุกำร	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 กำรเงินและกำรธนำคำร	 กำรจัดกำร

ทรัพยำกรมนุษย์	กำรจัดกำรทั่วไป	หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	สำขำวิชำกำรจัดกำร

ธุรกิจท่องเที่ยว	กำรโรงแรมและกำรบริกำร	หรือประเภทวิชำธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ	กำรจัดกำร

งำนบุคคล	 ธุรกิจประกันภัย	 ธุรกิจโรงแรม	 ธุรกิจสถำนพยำบำล	กำรประชำสัมพันธ์	 และธุรกิจ

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือสูงกว่ำในสำขำวิชำอ่ืนๆ	ที่มิใช่สำขำ

วชิำรฐัศำสตร์	รฐัประศำสนศำสตร์	สงัคมศำสตร์	(รฐัศำสตร์และรฐัประศำสนศำสตร์)	บรหิำรธรุกจิ	

พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

(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.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10131	 สังคมมนุษย์

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	14	ชุดวิชา	(84	หน่วยกิต)

	 	 	 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.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

หมายเหตุ	 *		เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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3.	 	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	สำขำวิชำกำรบัญชี	

กำรตลำด	กำรเลขำนุกำร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	กำรเงินและกำรธนำคำร	กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย	์

กำรจัดกำรท่ัวไป	หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	 

กำรโรงแรมและกำรบริกำร	หรือประเภทวิชำธุรกิจ	 กำรค้ำต่ำงประเทศ	 กำรจัดกำรงำนบุคคล	

ธุรกิจประกันภัย	 ธุรกิจโรงแรม	ธุรกิจสถำนพยำบำล	กำรประชำสัมพันธ์	 และธุรกิจหนังสือพิมพ์

และสิ่งพิมพ์	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือสูงกว่ำในสำขำวิชำรัฐศำสตร์	รัฐประศำสนศำสตร์	

สังคมศำสตร์	(รัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์)	บริหำรธุรกิจ	พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร		 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3		 18		

	 ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 10		 60		

	 ค.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 1		 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14  84			

(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 ข.		 หมวดวิชาเฉพาะ	10	ชุดวิชา	(60	หน่วยกิต)

	 	 	 32304	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 33201	 การบริหารราชการไทย

	 	 	 33207	 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

	 	 	 33208	 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

	 	 	 33302	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

	 	 	 33303	 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

	 	 	 33304	 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

	 	 	 33401	 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ*

	 	 	 33402	 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ

	 	 	 33442	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

	 	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

	 	 	 ให้เลอืกจากชดุวิชาหรอืรายวชิาต่างๆ	ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตัร	หรือในหลักสูตร	

ระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี	(ภาคผนวก)

หมายเหตุ	 *		เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย	และเหลือ	3	ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ม.6	หรือเทียบเท่ำ	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่ำ

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111

10151

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

1 ต้น

และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย 33201

33302

การบริหารราชการไทย

หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารราชการไทย	

ปลาย 10111

33302

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารราชการไทย
และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้		 และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้	

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก

10131

10152

สังคมมนุษย์

ไทยกับสังคมโลก

2 ต้น 10141

33303

33421

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

นโยบายสาธารณะและ

การวางแผน

การบริหารท้องถิ่น

2 ต้น 33201

33303

33421

การบริหารราชการไทย

นโยบายสาธารณะและ

การวางแผน

การบริหารท้องถิ่น

ปลาย 32304

33208

33442

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในภาครัฐ

ปลาย 10151

32304

33442

ไทยศึกษา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในภาครัฐ
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 33309

33311

33402

การจัดการองค์การและ

พฤติกรรมองค์การ

การบริหารโครงการ

เทคนิคและเครื่องมือ

การจัดการภาครัฐ

3 ต้น 33309

33402

33449

การจัดการองค์การและ

พฤติกรรมองค์การ

เทคนิคและเครื่องมือ

การจัดการภาครัฐ

การบริหารการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย

ปลาย 33207

33304

-----

เศรษฐศาสตร์และ

การคลังสาธารณะ

การวิจัยทาง	

รัฐประศาสนศาสตร์

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ปลาย 10141

33208

-----

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

4 ต้น 33401

33449

ประสบการณ์วิชาชีพ

บริหารรัฐกิจ

การบริหารการบริการ

4 ต้น 33304

33311

การวิจัยทาง	

รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารโครงการ
สาธารณะและเครือข่าย และเลือก	1	ชุดวิชำจำกชุดวิชำต่อไปนี้

10103

10121

10164

ทักษะชีวิต

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย ปลาย 33207

33401

เศรษฐศาสตร์และ

การคลังสาธารณะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

บริหารรัฐกิจ
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2.	 	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	 ปวส.	 หรือเทียบเท่ำที่มิใช่ประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	 สำขำวิชำ 

กำรบัญชี	 กำรตลำด	 กำรเลขำนุกำร	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 กำรเงินและกำรธนำคำร	 กำรจัดกำร

ทรัพยำกรมนุษย์	กำรจัดกำรทั่วไป	หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	สำขำวิชำกำรจัดกำร

ธุรกิจท่องเที่ยว	กำรโรงแรมและกำรบริกำร	หรือประเภทวิชำธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ	กำรจัดกำร

งำนบุคคล	 ธุรกิจประกันภัย	 ธุรกิจโรงแรม	 ธุรกิจสถำนพยำบำล	กำรประชำสัมพันธ์	 และธุรกิจ

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ	หรือสูงกว่ำในสำขำวิชำอ่ืนๆ	ที่มิใช่สำขำ

วชิำรฐัศำสตร์	รฐัประศำสนศำสตร์	สงัคมศำสตร์	(รฐัศำสตร์และรฐัประศำสนศำสตร์)	บรหิำรธรุกจิ	

พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10151

-----

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

1 ต้น

ปลาย 33201

33208

33302

การบริหารราชการไทย

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารราชการไทย

ปลาย 10131

33208

33302

สังคมมนุษย์

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารราชการไทย

2 ต้น 33303

33421

33449

นโยบายสาธารณะและ

การวางแผน

การบริหารท้องถิ่น

การบริหารการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย

2 ต้น 33201

33303

33421

การบริหารราชการไทย

นโยบายสาธารณะและ

การวางแผน

การบริหารท้องถิ่น

ปลาย 32304

33304

33442

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในภาครัฐ

ปลาย 10151

32304

33442

ไทยศึกษา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในภาครัฐ
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 33309

33311

33402

การจัดการองค์การและ

พฤติกรรมองค์การ

การบริหารโครงการ

เทคนิคและเครื่องมือ

การจัดการภาครัฐ

3 ต้น 33309

33402

33449

การจัดการองค์การและ

พฤติกรรมองค์การ

เทคนิคและเครื่องมือ

การจัดการภาครัฐ

การบริหารการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย

ปลาย 10131

33207

33401

สังคมมนุษย์

เศรษฐศาสตร์และ

การคลังสาธารณะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

บริหารรัฐกิจ

ปลาย 10121

33207

----- 

อารยธรรมมนุษย์

เศรษฐศาสตร์และ

การคลังสาธารณะ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

4 ต้น 4 ต้น 33304

33311

33401

การวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารโครงการ

ประสบการณ์วิชาชีพ

บริหารรัฐกิจ

3.	 	ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวส.	หรือเทียบเท่ำในประเภทวิชำพณิชยกรรม/บริหำรธุรกิจ	สำขำวิชำกำรบัญชี	

กำรตลำด	กำรเลขำนุกำร	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	กำรเงินและกำรธนำคำร	กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย	์

กำรจัดกำรท่ัวไป	หรือประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	 สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว	 

กำรโรงแรมและกำรบริกำร	หรือประเภทวิชำธุรกิจกำรค้ำต่ำงประเทศ	กำรจัดกำรงำนบุคคล	ธุรกิจ

ประกันภัย	 ธุรกิจโรงแรม	ธุรกิจสถำนพยำบำล	กำรประชำสัมพันธ์	 และธุรกิจหนังสือพิมพ์และ

ส่ิงพิมพ์	หรืออนุปริญญำ	หรือเทียบเท่ำ	หรือสูงกว่ำในสำขำวิชำรัฐศำสตร์	 รัฐประศำสนศำสตร์	

สังคมศำสตร์	(รัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์)	บริหำรธุรกิจ	พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

1 ต้น
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ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

ส�าหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 33201

33208

33302

การบริหารราชการไทย

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศๅาสนศาสตร์

หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารราชการไทย

ปลาย 33201

33208

33302

การบริหารราชการไทย

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

การบริหารราชการไทย

2 ต้น 33303

33304

33402

นโยบายสาธารณะและ

การวางแผน

การวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

เทคนิคและเครื่องมือ

การจัดการภาครัฐ

2 ต้น 33303

33402

-----

นโยบายสาธารณะและ

การวางแผน

เทคนิคและเครื่องมือ

การจัดการภาครัฐ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ปลาย 33207

33442

-----

เศรษฐศาสตร์และ

การคลังสาธารณะ

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในภาครัฐ

ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

ปลาย 32304

33304

33442

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในภาครัฐ

3 ต้น 32304

33401

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์วิชาชีพ

บริหารรัฐกิจ

3 ต้น 10121

10141

10151

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ปลาย ปลาย 33207

33401

เศรษฐศาสตร์และ

การคลังสาธารณะ

ประสบการณ์วิชาชีพ

บริหารรัฐกิจ
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

10103 ทักษะชีวิต   

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

10121 อารยธรรมมนุษย์   

10131 สังคมมนุษย์   

10141 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10151 ไทยศึกษา   

10152 ไทยกับสังคมโลก   

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

10171 การใช้ภาษาอังกฤษ   

11301 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ 

11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

11303 ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม 

30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง  

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ  

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพ่ือการจัดการ	  

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ    

30210 การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน	และหลักการตลาด  

30211 องค์การและการจัดการ	และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

30212 คณติศาสตร์	สถิตธิรุกิจ	และการวเิคราะห์เชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ  

31301 การวางแผนงานก่อสร้าง 

31302 การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคา 

31303 การจัดการงานสนาม 

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง 
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง 

31311 การจัดการโครงการงานก่อสร้าง 

31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 

31402 การจัดการทรัพยากรอาคาร* 

31405 การวิเคราะห์โครงการ 

31406 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง  

31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ 

31408 เทคโนโลยีการก่อสร้างและเคร่ืองจักรกล 

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างย่ังยืน 

32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ	  

32207 การบัญชีข้ันกลาง	1	และระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

32208 การบัญชีข้ันกลาง	2	รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  

32209 การบัญชีข้ันต้นและหลักเบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  

32210 องค์การและการจัดการ	และการจัดการเชิงกลยุทธ์  

32302 การจัดการการตลาด  

32303 การจัดการการเงิน  

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ  

32314 การบัญชีข้ันสูง	1	และการบัญชีขั้นสูง	2  

32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย  

32324 การสอบบัญชี	การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ  

32330 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย  

32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด	และการศึกษาความเป็นไปได้ 

32335 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน  

32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

32339 การจัดการการเงิน	การตลาด	และการด�าเนินงาน  

32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร 

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

32342 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 

32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

32344 ตลาดการเงิน	และสถาบันการเงิน 

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก 

32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย 

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา  

32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด  

32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี  

32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในข้ันสูง  

32446 การบัญชีเพื่อการจัดการข้ันสูง  

32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร  

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน 

32454 การวิจัยทางธุรกิจ	การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  

32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ 

32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน  

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด  

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก  

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 

32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์

และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว



32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม	นิทรรศการ	

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล



32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม 
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเท่ียว  

32482 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ																																													  

32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเท่ียวอาเซียน 

32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมคัคเุทศก์และการบรกิารในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32487 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

และการจัดการท่ีพักทางเลือก



32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

32489 การตลาดร่วมสมัย	และการตลาดดิจิทัล 

32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ 

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน 

32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ 

33201 การบริหารราชการไทย  

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

33302 หลักกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการไทย 

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน  

33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ 

33311 การบริหารโครงการ	 

33401 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ	  

33402 เทคนิคและเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐ	 

33421 การบริหารท้องถ่ิน 

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 

33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 

54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น	  

หมายเหตุ	*	 ตั้งแต่ภาคต้น	ปีการศึกษา	2560	ใช้ชุดวิชา	31411	การจัดการทรัพยากรอาคาร	แทน
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รายละเอียดชุดวิชา

10103	 ทักษะชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีทักษะในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการด�าเนินชีวิต 

2. เพื่อให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

3. เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ทกัษะในการด�าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพฒันาความรู้ การใช้เทคโนโลยี      

การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

10111	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	 (6	หน่วยกิต)

 English for Communication
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร

2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และส�านวนภาษาอังกฤษท่ีส�าคัญ

3. เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน 

 สถานการณ์ต่างๆ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
โครงสร้าง ศัพท์ และส�านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121	 อำรยธรรมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Civilization

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง   

 เศรษฐกิจ และสังคม

2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพ้ืนฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึน
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น 

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131	 สังคมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Society

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม

2. เพ่ือให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัด 

 ระเบยีบสังคมมนุษย์

3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและ 

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง  

กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 

การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141	 วิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ 

 เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตและมนุษย์

3. เพ่ือให้เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างมนษุย์กบัสิง่แวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์    

 และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม

4. เพ่ือให้มคีวามรูใ้นการประยกุต์วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละคณติศาสตร์ในชวีติประจ�าวนั

5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตส�านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการด�ารงชีวิต
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10151	 ไทยศึกษำ	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Studies

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม

2. เพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิต

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152	 ไทยกับสังคมโลก	 (6	หน่วยกิต)

 Thailand and the World Community

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ แนวโน้ม ลกัษณะความสมัพนัธ์ และการเปลีย่นแปลง  

 ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก

3. เพื่อให้น�าความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ    

 ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ที่ส่ง 

ผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ ซ่ึงส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์

ถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10161	 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร	 (6	หน่วยกิต)

 Thai for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร

2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการด�าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความส�าคัญของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใช้ถ้อยค�า ประโยค ส�านวน 

โวหาร การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือส่ือสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

การใช้ภาษาในการด�าเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้

10162	 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร	 (6	หน่วยกิต)

 Chinese for Communication 

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มคีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สทัอกัษรภาษาจนีกลางระบบฮัน่อีว์่ พนิอนิ 

 (Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้

2.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค�าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยค

และหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน

3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการส่ือสารท่ัวไปในชีวิตประจ�าวัน

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอ่านด้วยสทัอกัษรภาษาจนีกลางระบบฮัน่อีว์่ พนิอนิ  

(Hànyǔ Pīnyīn) ค�าศัพท์พ้ืนฐานและบทสนทนาที่ใช้ส่ือสารกันทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน โครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว

10163	 ภำษำเขมรเพื่อกำรสื่อสำร	 (6	หน่วยกิต)

 Khmer for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพ้ืนฐาน 

 ภาษาเขมร

2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพ้ืนฐานส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์ภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทย

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชลียง และอักษรมูล ค�าศัพท์

พื้นฐานในชีวิตประจ�าวัน โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน ค�าศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
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10164	 สังคมและวัฒนธรรมอำเซียน	 (6	หน่วยกิต)	

 Society and Culture in the ASEAN Community

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน

2. เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน

3. เพื่อให้เข้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน

4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ของอาเซียนกับชาติต่างๆ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในสมาชิกอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ ์

ของอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ของโลก

10171		 กำรใช้ภำษำอังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Interaction: Effective Communication in English

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อฝึกทักษะและกลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 

2.   เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเร่ืองโครงสร้าง ศัพท์ ส�านวน โดยเรียนรู้จากการฝึก

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ใช้ในการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ�าวันและในการประกอบ

กิจการงาน

3.   เพ่ือเรียนรู้ถึงปัญหาบางประการในการติดต่อสื่อสารอันเนื่องมาจากความแตกต่าง 

ทางด้านภาษา

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน และ

ในการประกอบกิจการงาน เช่น การทักทาย การเช้ือเชิญ การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี และ

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ศึกษาวิธีแสดงออกของเจ้าของภาษา และปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการแสดงออกของคนไทย

11301	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับนักธุรกิจ	 (6	หน่วยกิต)

 English for Business

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ และส�านวนภาษาอังกฤษในวงการ 

 ธุรกิจ

2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
โครงสร้าง ศัพท์ และส�านวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในวงธุรกิจ เพื่อประโยชน์ใน 

การติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

11302	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยว	 (6	หน่วยกิต)

 English for Tourism

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โครงสร้าง ศัพท์ ส�านวนภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน 

 การสือ่สารกบัชาวต่างประเทศ การตดิต่อซือ้ขาย และการให้บริการเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว

2. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน�าชาวต่างประเทศให้รู ้จักประเทศไทยด้าน 

 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
โครงสร้าง ศพัท์ และส�านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใช้ในการสือ่สารกบัชาวต่างประเทศ การตดิต่อ         

ซื้อขาย การบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย

11303	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับพนักงำนโรงแรม	 (6	หน่วยกิต)

 English for Hotel Personnel

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ ส�านวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในธุรกิจ 

 การโรงแรม

2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ 

 งานท่ีท�าและเพื่อการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
โครงสร้าง ศัพท์ และส�านวนภาษาอังกฤษ ซ่ึงใช้กันทั่วไปในธุรกิจโรงแรม ศัพท์และส�านวน

เฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสาร  

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานและเพื่อการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

30105	 กำรบัญชีและกำรเงินเพื่องำนก่อสร้ำง	 (6	หน่วยกิต)

 Accounting and Finance for Construction 

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชี งบการเงิน กระบวนการบัญชี การรับรู ้

 รายได้และต้นทุนของงานก่อสร้าง

2. เพื่อให้มีความรู้ในด้านการบัญชีเพ่ือการจัดการส�าหรับงานก่อสร้าง
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3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทางการเงินเพ่ืองานก่อสร้าง

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และการจัดหา 

 เงินทุนเพื่องานก่อสร้าง

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีเพื่องานก่อสร้าง งบการเงิน การรับรู้รายได้และต้นทุนของ 

งานก่อสร้าง การบัญชีเพ่ือการจัดการงานก่อสร้างในด้านการงบประมาณ การใช้ข้อมูลทางการบัญชี 

เพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์งบการเงิน การควบคุมภายในและการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

แนวคิดทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และการจัดหาเงินทุนเพ่ืองานก่อสร้าง

30205	 คณิตศำสตร์และสถิติ	 (6	หน่วยกิต)

 Mathematics and Statistics

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะน�าไปประยุกต์ใช้กับวิชาการ 

 ด้านอื่นได้

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
เซต ตรรกศาสตร์ การจัดล�าดับและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงินสด ดอกเบี้ย  

ค่ารายปี ระบบจ�านวน เมตริกซ์ ดีเทอร์มินันต์และการประยุกต์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล�าดับและ 

อนุกรมเรขาคณิตวิเคราะห์ การดิฟเฟอเรนชิเอท ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรสุ่ม 

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงปกติ การแจกแจงส่ิงตัวอย่าง 

และการประเมินค่า

30206	 กฎหมำยธุรกิจและกำรภำษีอำกร	 (6	หน่วยกิต)	

 Business Law and Taxation 
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 30206-1	กฎหมำยธุรกิจ	(Business	Law)

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ
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	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น 

ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า กฎหมายที่เก่ียวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ท้ังกรณี

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด และ 

กิจการร่วมค้าลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

การควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	 30206-2	กำรภำษีอำกร	(Taxation)

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและ 

กฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง เช่น ภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา ภาษเีงินได้นติบิคุคล ภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีท้องถิ่น

30208	 กำรบัญชีกำรเงินและกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร	 (6	หน่วยกิต)	

 Financial Accounting and Managerial Accounting

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท�าบัญชีและการน�าเสนอรายงานทางการเงิน

2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการธุรกิจได้

3. เพื่อให้สามารถน�าความรู้ไปใช้เป็นพ้ืนฐานส�าหรับการศึกษาในชุดวิชาอ่ืน

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขั้นตอน 

การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีส�าหรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม และการบัญชีภาษีอากรส�าหรับธุรกิจ

แนวความคิดการบัญชีเพ่ือการจัดการ ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน- 

ปริมาณ-ก�าไร การจัดท�างบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน
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30209	 กำรเงินธุรกิจและกฎหมำยธุรกิจ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Finance and Business Law

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนและการจัดการเงินทุนของธุรกิจ

2. เพ่ือให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ และกฎหมายอืน่ 

 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
วัตถุประสงค์และการรับผิดชอบทางการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน ความเส่ียงและ

ผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน 

นโยบายเงินปันผล และการจัดหาเงินทุน

หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับ

ตราสารทางการเงิน

30210	 กำรจัดกำรกำรผลิตและด�ำเนินงำน	และหลักกำรตลำด	 (6	หน่วยกิต)

 Production and Operations Management and Principle of Marketing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและด�าเนินงาน

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาด

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ระบบการผลิตและด�าเนินงาน การวางแผนผลิตภัณฑ์ ก�าลังผลิต ท�าเลที่ตั้ง การวางผัง

สถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลิต การจัดการสินค้า 

คงคลัง การวางแผนและการควบคุมการผลิตและด�าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐาน 

การท�างาน การจัดล�าดับงาน ความปลอดภัยในการท�างาน การบริหารโครงการ

แนวคิดการตลาด หน้าที่การตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด 

โครงสร้างองค์การทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผน

กลยุทธ์ การวิจัยการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดธุรกิจและพฤติกรรม 

การซ้ือ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย การวางแผนและการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์  

การวางแผนและการตัดสนิใจด้านราคา การวางแผนและการตดัสนิใจด้านการจดัจ�าหน่าย การวางแผนและ 

การตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาด และจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารธุรกิจ
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30211	 องค์กำรและกำรจัดกำร	และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Organization and Management and Human Resource Management

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการ หน้าท่ีและวิธีการจัดองค์การ รวมถึงการบริหาร 

 องค์การสมัยใหม่

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิคและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน�าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับองค์การ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความหมาย รูปแบบ ประเภท และข้ันตอนของการวางแผน  โครงสร้างและสายการบังคับ

บัญชา แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ การจัดองค์การ การอ�านวยการ การจูงใจและความเป็น

ผู้น�า กลุ่มและองค์การ การจัดการสมัยใหม่ในองค์การ

ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขั้นตอน 

ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก�าลังคน การก�าหนดต�าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา 

การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดิการและการพนักงานสัมพันธ์ การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน เทคนิคและเครื่องมือของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

30212	 คณิตศำสตร์	สถติธิรุกจิ	และกำรวเิครำะห์เชงิปรมิำณเพือ่กำรตดัสนิใจ	(6	หน่วยกติ)

 Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis 

 for Decision Making 

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติธุรกิจและประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจได้

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจได้

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
พีชคณิตเบื้องต้น จ�านวน การนับ เซต เมตริกซ์พ้ืนฐาน สมการและการแก้สมการ แคลคูลัส

เบื้องต้นและการน�าไปใช้ สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง 

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานและการใช้

สถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์เลขดัชนี  

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การพยากรณ์ธุรกิจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ

ตดัสนิใจทางธรุกจิ ตัวแบบการตดัสนิใจ ตวัแบบโปรแกรมเชงิเส้น ตวัแบบการขนส่ง ตวัแบบมอบหมายงาน  

ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบจ�าลองสถานการณ์ ตัวแบบ PERT/CPM
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31301	 กำรวำงแผนงำนก่อสร้ำง	 (6	หน่วยกิต)	

 Construction Planning

	 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานก่อสร้างในระบบต่างๆ และเลือกใช ้

 แผนงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปรับแผนให้เข้ากับทรัพยากร การน�าแผนไปใช้และ 

 การติดตามความก้าวหน้า
3. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในเทคนิคการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผน 

 งานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนส�าเร็จรูป
4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนงานเพ่ือประกันคุณภาพ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานก่อสร้าง การศึกษาการท�างาน การเตรียมการ

วางแผนงานก่อสร้าง การวางแผนงานระบบตารางเวลาท�างาน การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติ 
แบบเส้นลูกศร การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤติแบบเส้นวงกรอบ การวางแผนงานเทคนิคเพิร์ต 
ระบบเส้นสมดุลและระบบอ่ืนๆ การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมต้นทุน 
ในงานก่อสร้าง การวางแผนคุณภาพงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนน�าแผนงานไปใช้ การควบคุม 
และติดตามแผนงานก่อสร้าง การปรับและแก้ไขแผนงาน การเร่งงาน และเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
โดยใช้ชิ้นส่วนส�าเร็จรูป

31302	 กำรส�ำรวจปริมำณและกำรประมำณรำคำ	 (6	หน่วยกิต)

 Quantity Survey and Cost Estimate

	 วัตถุประสงค์	
1. เพ่ือให้รู ้วิธีการส�ารวจปริมาณและการประมาณราคาเพื่อการน�าไปใช้ในการปฏิบัติ 

 วิชาชีพ
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ราคาของค่าก่อสร้างส่วนต่างๆ และประเภทต่างๆ
3. เพื่อให้รู้จักการคุมราคาให้อยู่ในงบประมาณท่ีวางไว้
4. เพ่ือให้รู ้จักประยุกต์ใช้ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส�ารวจ 

 ปริมาณและการประมาณราคา

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการส�ารวจปริมาณและการประมาณราคา การแยกงานก่อสร้าง  

การวัดเนื้องาน การก�าหนดราคาต่อหน่วย การประมาณราคางานเตรียมการเบื้องต้น การส�ารวจปริมาณ 
ราคางานโครงสร้างชั่วคราวที่เกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคา 
งานโครงสร้าง การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคางานสถาปัตยกรรม การส�ารวจปริมาณและ 
การประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรม การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคางานวิศวกรรม 
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งานระบบในอาคาร การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคางานโยธา การสรุปราคาข้ันสุดท้ายของงาน
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การควบคุมและการติดตามโครงการด้านงบประมาณและการเงิน การควบคุม
และการติดตามผลการใช้วัสดุในหน่วยงานก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส�ารวจปริมาณและ 
การประมาณราคา

31303	 กำรจัดกำรงำนสนำม	 (6	หน่วยกิต)

 Field Work Management

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมงานและการจัดการงานสนาม ในรูปแบบ 

  ของการแก้ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นต่างๆ

2. เพ่ือให้มคีวามรูใ้นเรือ่งความปลอดภยัในงานก่อสร้าง และสขุลกัษณะในสถานทีก่่อสร้าง

3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการท�าแบบขยายจริงและแบบท�าจริงของงานก่อสร้าง

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การวางผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การจัดการทรัพยากร

ก่อสร้าง การประสานงานระหว่างกลุ่มทีเ่ก่ียวข้อง การจดัการด้านเอกสาร งานโครงสร้างชัว่คราว การจัดการ 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สุขลักษณะของสถานที่ก่อสร้าง

31305	 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง	 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology for Construction Management

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้เข้าใจหลักเบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อให้รู้หลักการติดตามงานเพ่ือน�าข้อมูลไปเก็บเป็นสถิติ

3. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการงานก่อสร้าง

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

การสื่อสาร ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบัญชีและการเงินในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง การวางแผน 

งานก่อสร้าง การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง การจัดการงานสนาม การจัดการ 

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง และการจัดการทรัพยากร

อาคาร
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31311	 กำรจัดกำรโครงกำรเพื่องำนก่อสร้ำง	 (6	หน่วยกิต)

 Project Management for Construction

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการโครงการก่อสร้าง

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค และเคร่ืองมือ การจัดการโครงการก่อสร้าง

3. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการน�าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับโครงการ 

 ก่อสร้าง

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโครงการก่อสร้าง การจัดองค์การในโครงการก่อสร้าง 

วิธีการด�าเนินโครงการก่อสร้าง ขอบเขตการด�าเนินการโครงการก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง การจัดการ

ทรัพยากรในโครงการก่อสร้าง การจัดการเวลา ต้นทุนและคุณภาพในโครงการก่อสร้าง การประสานงาน 

ในการก่อสร้าง การจดัการผลติภาพ การจดัการความเสีย่ง การจดัการงานจดัซือ้จดัจ้าง การจดัการข้อโต้แย้ง 

การส่งมอบโครงการ 

31401	 กำรควบคุมและกำรตรวจงำนก่อสร้ำง	 (6	หน่วยกิต)

 Construction Supervision and Inspection

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความหมายและขอบเขตของการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

2. เพื่อให้มีความรู้ในวิธีการและกระบวนการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง

3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้หลักและเทคนิค วิธีการต่างๆ ในการควบคุมและการตรวจ

 งานก่อสร้าง

4. เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานด้านการควบคมุและการตรวจงานก่อสร้าง

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง หลักปฏิบัติในการตรวจ

งานก่อสร้าง การควบคุมและการตรวจงานงานดินและงานฐานราก เทคโนโลยีงานคอนกรีตเสริมเหล็ก  

งานแบบหล่อ งานไม้และงานเหล็กโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีงานทดสอบคุณสมบัติวัสดุ
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31402	 กำรจัดกำรทรัพยำกรอำคำร	 (6	หน่วยกิต)

 Facility Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร

2. เพื่อให้มีความรู้ในวิธีการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร

3. เพื่อให้มีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรอาคาร

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการ

ทรัพยากรอาคาร การบริหารอาคาร เทคโนโลยีอาคาร การบ�ารุงรักษาทรัพยากรอาคาร การเงินและ 

ค่าใช้จ่ายอาคาร การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงาน การจัดการ

ทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรอาคาร ความปลอดภัย 

ในอาคาร ข้อก�าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรอาคาร

31405	 กำรวิเครำะห์โครงกำร	 (6	หน่วยกิต)

 Project Analysis

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวกับการจัดท�า 

 โครงการ

2.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการวิเคราะห์ 

 โครงการด้านต่างๆ

3.  เพ่ือให้สามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โครงการภาคเอกชนและภาครัฐ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าโครงการ การวางแผนโครงการ  

การวิเคราะห์โครงการด้านต่างๆ การจัดการความเส่ียงของโครงการ กระบวนการติดตามและประเมินผล

โครงการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์โครงการในภาคเอกชนและภาครัฐ
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31406	 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Construction Management

	 วัตถุประสงค์	
1. ประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด้านการจัดการงานก่อสร้างสู่ภาคปฏิบัติ

2. ฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการจัดการงาน 

 ก่อสร้าง

3. น�าข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้น�า และทักษะในการเป็นนักการจัดการงานก่อสร้างที่ดี

5. พฒันาคณุธรรม จรยิธรรม ของบณัฑติในการประกอบวิชาชพีทางการจดัการงานก่อสร้าง

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางวิชาชีพการจัดการงานก่อสร ้างสู ่ภาคปฏิบัต ิ

ความส�าเรจ็ในการปฏบัิตวิชิาชพี กระบวนการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ องค์การทีเ่กีย่วข้องในงานก่อสร้าง 

การจดัการทรพัยากรมนุษย์ในองค์การก่อสร้าง การประสานงานในโครงการก่อสร้าง การจดัการงานก่อสร้าง

อย่างย่ังยืน การจัดการงานคุณภาพในงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน

ก่อสร้าง การเจรจาต่อรอง สัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อโต้แย้งในงานก่อสร้าง จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ

การจัดการงานก่อสร้าง กระบวนการกลุ่มและการท�างานเป็นคณะและการพัฒนาภาวะผู้น�า

31407	 เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่	 	(6	หน่วยกิต)

	 Large-scale	Construction	Technology

	 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

2. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในการจัดการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
3. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ การจัดการโครงการก่อสร้าง 

ขนาดใหญ่ การจัดการทรัพยากรในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่ในงาน

ฐานรากและงานระบบโครงสร้างส่วนใต้ดิน งานระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ งานสถาปัตยกรรม

อาคารขนาดใหญ่ งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและระบบพิเศษอ่ืนๆ  

งานดิน งานทางและงานสะพาน งานเขื่อน งานจัดการสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ งานก่อสร้างพิเศษอื่นๆ  

และการจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่
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31408	 เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงและเครื่องจักรกล	 (6	หน่วยกิต)

 Construction Technology and Equipment

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างและเคร่ืองจักรกลงานก่อสร้าง

2.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเคร่ืองจักรกล

3.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและการบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
เทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาการของเคร่ืองมือ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ความรู ้

พื้นฐานการใช้เครื่องจักรกล เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกลงานทดสอบ งานทั่วไป งานไม้  

งานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานดิน งานขนส่งทางแนวดิ่งและแนวระนาบ งานทางและงานพิเศษ การจัดการ

เครื่องจักรกล การบริหารและการบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

31410	 กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำงอย่ำงยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Construction Management

	 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการจัดการงานก่อสร้าง 

 อย่างยั่งยืน

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการงานก่อสร้างอย่างย่ังยืน

4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน�าหลักการการจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 

 มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง

 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทาง

พลังงานและส่ิงแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ การจัดการคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน วิศวกรรม 

คุณค่า เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบลีน การจัดการขยะในงานก่อสร้าง การจัดการพลังงานในงานก่อสร้าง  

การจัดการน�้าในงานก่อสร้าง การจัดการวัสดุและทรัพยากรการก่อสร้างอย่างยั่งยืน โลจิสติกส์และ 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน การจัดการ 

ความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยง การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยรวม 
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32206	 สถิติธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Statistics and Quantitative Analysis

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางสถิติธุรกิจ

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ 

สหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ และสถิตินอนพาราเมตริก เลขดัชนี เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกิจ  

การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงาน 

ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบถดถอยและตัวแบบจ�าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ และ PERT/

CPM

32207	 กำรบัญชีขั้นกลำง	1	และระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี	 (6	หน่วยกิต)	

 Intermediate Accounting I and Accounting Information Systems 
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 32207-1	กำรบัญชีขั้นกลำง	1	(Intermediate Accounting I)	

	 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ให้มีความรูเ้กี่ยวกับการจ�าแนก การวัดมูลค่า การตีราคา การดอ้ยค่า และการบันทึก

บัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

2. เพื่อให้สามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในงบการเงิน

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
หลกัการและวธิกีารบญัชเีกีย่วกบัสนิทรัพย์ การจ�าแนกประเภทสนิทรัพย์ การรับรู้และการวดั 

มูลค่าสนิทรพัย์ การตีราคา การจดัแบ่งส่วนสนิทรัพย์เป็นต้นทนุและค่าใช้จ่ายตามหลกัการบญัช ีการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การประเมิน 

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ในการจัดท�างบการเงิน รวมถึง การรับรู้รายได้และ

การบัญชีสินค้าเกษตร พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพ่ือประมวลความรู้ทางการบัญชีประจ�ารายวิชา

	 32207-2		ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี	(Accounting	Information	Systems)	

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบและการวาง

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคลังข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการควบคุมภายในของ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดท�าบัญชี
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	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
ลกัษณะ ส่วนประกอบ และวธีิการของระบบสารสนเทศทางการบญัช ีหลกัการจดัท�าเอกสาร

ของธุรกจิ การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัช ีวงจรทางธรุกจิขัน้พืน้ฐาน ระบบย่อย 
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิตและสินค้าคงเหลือ 
วงจรสินทรัพย์ถาวร วงจรเงินเดือนและค่าจ้าง และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสาร สารสนเทศ 
ทีเ่กีย่วข้อง การควบคมุภายใน ทางเดนิเอกสารในแต่ละวงจร และการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชี

32208	 กำรบัญชีขั้นกลำง	2	รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Intermediate Accounting II, Financial Reporting and Financial 

 Statements Analysis
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32208-1	กำรบัญชีขั้นกลำง	2	(Intermediate Accounting II)	

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจ�าแนก การวัดมูลค่า และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหน้ีสิน
     และส่วนของเจ้าของ  
2.  เพ่ือให้สามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 

ในงบการเงิน

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจ�าแนก

ประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะ 
การเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การด�าเนินงาน การแบ่งผลก�าไรขาดทุน 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช�าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ากัด และ 
บริษัทมหาชนจ�ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด การบัญชีภาษีเงินได้ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีส�าหรับ
ธุรกรรมซ้ือคืน รวมถึงเหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงิน พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพ่ือประมวลความรู้
ทางการบัญชีประจ�ารายวิชา

	 32208-2	รำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน	

	 (Financial	Reporting	and	Financial	Statements	Analysis)

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ การวิเคราะห์และการแปล

ความหมาย ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของรายงานการเงิน
2. เพื่อให้สามารถจัดท�าและน�าเสนอรายงานการเงิน รวมถึงงบกระแสเงินสด
3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการน�าเสนอรายงานการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน การรายงาน

ข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดท�างบการเงินระหว่างกาลและ 
รายงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
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	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ																		
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล วิธีการและเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงินและ

ข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่ส�าคัญเพ่ือการตัดสินใจ จรรยาบรรณของผู้วิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การวิเคราะห ์
งบการเงินรวมและงบการเงินระหว่างประเทศ รายงานการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมูลของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และงบการเงินระหว่างกาล รายงานทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
พร้อมท้ังแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจ�ารายวิชา

32209	 กำรบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 Principles of Accounting and Principles of Information Systems
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32209-1	กำรบัญชีขั้นต้น	(Principles	of	Accounting)	

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชี กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน และ

จรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวงจรบัญชี
3.  เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีและจัดท�างบการเงินของกิจการบริการ พาณิชยกรรมและ

การผลิตกรรม

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ของการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จรรยาบรรณส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิด
ส�าหรับการรายงานทางการเงิน กฎหมายว่าด้วยการบัญชี วงจรบัญชี เอกสารทางการบัญชี ผังบัญชี  
สมุดบัญชีขั้นต้นและสมุดบัญชีขั้นปลาย การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การปรับปรุงรายการ
บัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี การจัดท�างบทดลอง กระดาษท�าการและ 
งบการเงิน ระบบใบส�าคัญ ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเกี่ยวกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม 
และกิจการผลิตกรรม รวมท้ังการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทาง 
การบัญชีประจ�ารายวิชา

	 32209-2	หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ	

	 (Principles	of	Information	Systems)	

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
2. เพ่ือให้มคีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กรรปูแบบ 

 และโครงสร้างระบบสารสนเทศ
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการสื่อสารข้อมูล 

 ในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
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	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบ

สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การส่ือสารข้อมูลในระบบสารสนเทศและ

ระบบเครือข่าย

32210	 องค์กำรและกำรจัดกำร	และกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์	 (6	หน่วยกิต)

 Organization and Management and Strategic Management
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32210-1	องค์กำรและกำรจัดกำร	(Organization	and	Management)

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับองค์การ หลักการ และวิธีการจัดการองค์การ หน้าที่ของ 

 การจัดการ

2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน�าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับองค์การ

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ หลักและวิธีการจัดองค์การ  

การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ในองค์การ หลักการและหน้าที่ของการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ  

ภาวะผู้น�าและการจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ และการบริหารการเปล่ียนแปลง

	 32210-2	กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Management)

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์

2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์การและน�ามาใช ้

 ในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการก�าหนดทศิทาง วตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ขององค์การ 

 ในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมาย ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภท

ของกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์  การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอก การวางแผนกลยุทธ์ การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์
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32302	 กำรจัดกำรกำรตลำด	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการตลาด และสามารถน�าไปประยุกต์กับ 

 การปฏิบัติงานการตลาดได้

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าแผนการตลาด และสามารถจัดเตรียม 

 ข้อมูลเพื่อการจัดท�าแผนการตลาดได้ 

3. เพื่อให้สามารถน�าความรู้ไปจัดท�าแผนการตลาดได้ในทางปฏิบัติ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความหมาย ความส�าคัญ บทบาท และหน้าทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบ

การตลาด และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโน้มการตลาด และพฤติกรรม

ผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งและ 

จุดอ่อนของกิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การวางแผน การด�าเนินการ การควบคุม การประเมิน

ผลการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และจรรยาบรรณการตลาด

องค์ประกอบของแผนการตลาด วิธีการหาข้อมูลเพ่ือการจัดท�าแผนการตลาด ข้ันตอนและ

วิธีการจัดท�าแผนการตลาด การวิเคราะห์แผนการตลาดเพ่ือน�าไปใช้ในการด�าเนินงานธุรกิจ

32303	 กำรจัดกำรกำรเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Financial Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินด้านต่างๆ ของธุรกิจ

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการทางการเงินได้

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
จุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงิน การก�าหนดมูลค่าของธุรกิจตลาดการเงินและสถาบัน

การเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน โครงสร้างทางการเงินและนโยบายเงินปันผล การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ การควบรวมกิจการ 

การปรับปรุงกิจการ การเลิกกิจการและการจัดการการเงินระหว่างประทศ
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32304	 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Resource Management  

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์การ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตและหน้าที่การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ โดยเร่ิมต้ังแต่การวางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเข้าท�างาน การพัฒนาบุคลากร การประเมิน 

การปฏิบัติงาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพ และ 

ความปลอดภัย กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

32311	 กำรบัญชีต้นทุนและกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร	 (6	หน่วยกิต)

 Cost Accounting and Managerial Accounting  
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32311-1	กำรบัญชีต้นทุน	(Cost	Accounting)		

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมต้นทุน การวิเคราะห์และการปันส่วนต้นทุน

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบัญชีและการควบคุมองค์ประกอบของต้นทุน

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนแบบต่างๆ

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
ความส�าคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์การธุรกิจ ความหมายของต้นทุน  

การจ�าแนกประเภท องค์ประกอบ การรวบรวมและการปันส่วนต้นทุน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบ 

บัญชีท่ีใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน 

งานส่ังท�า ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชี

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ สินค้าด้อยคุณภาพ เศษซากและของส้ินเปลือง ต้นทุนฐาน

กิจกรรม พร้อมท้ังแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจ�ารายวิชา

	 32311-2	กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร	(Managerial	Accounting)	

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ารายงานเพ่ือการจัดการ

2. เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้เพ่ือการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ
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	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีเพื่อการจัดการ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ 

ตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหาร การงบประมาณและประมาณการ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์พฤติกรรม

ต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก�าไร การต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์

ต้นทุนเพื่อการวางแผนก�าไร การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจในระยะส้ันและระยะยาว การควบคุม

คุณภาพ การวัดผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวล

ความรู้ทางการบัญชีประจ�ารายวิชา

32314	 กำรบัญชีขั้นสูง	1	และกำรบัญชีขั้นสูง	2	 (6	หน่วยกิต)

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

	 32314-1	กำรบัญชีขั้นสูง	1	(Advanced	Accounting	I)	

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีฝากขาย และการร่วมค้า

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีสัญญาเช่า และสัญญาก่อสร้าง

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีส�านักงานใหญ่และสาขา

5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี

6.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน 

ได้เสียสาธารณะหรือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การฝากขาย                   

การร่วมการงาน สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง ส�านักงานใหญ่และสาขา กองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือกิจการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพื่อประมวลความรู้ทางการบัญชีประจ�ารายวิชา

	 32314-2	กำรบัญชีขั้นสูง	2	(Advanced	Accounting	II)	

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการรวมธุรกิจ

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีสากล และการบัญชี 

 ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รวมถึงการจัดท�า               

งบการเงินรวม ธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีสากล และการบัญชีส�าหรับการแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งแบบฝึกปฏิบัติเพ่ือประมวลความรู้ทางการบัญชีประจ�ารายวิชา

32316	 กำรจัดกำรกำรขำยและศิลปะกำรขำย	 (6	หน่วยกิต)

 Sales Management and Salesmanship

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการขาย รวมทั้งบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 

 พนักงานขาย

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขายและเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ของผู้จัดการด้านการขาย

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการขาย  

ซึ่งรวมถึงการเลือกสรรลูกค้า การเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การปิดการขายและบริการหลังการขาย

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการขาย การจัดองค์การฝ่ายขาย ก�าหนด

นโยบายและกลยุทธ์การขาย การพยากรณ์การขายและการจัดท�างบประมาณ การจัดการพนักงานขาย 

ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานขาย การก�าหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย  

การวิเคราะห์เวลา การมอบหมายงาน การควบคุมและประเมินผลงาน การก�าหนดค่าตอบแทน

32324	 กำรสอบบัญชี	กำรตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน	 (6	หน่วยกิต)

 Auditing, Internal Auditing and Internal Control 
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 32324-1	กำรสอบบัญชี	(Auditing)	

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการสอบบัญชี

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการส�านักงานสอบบัญชี 

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิดทั่วไป และแม่บทส�าหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี 

ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส�าคัญ การประเมินความเส่ียง หลักฐานการสอบบัญชี วิธี

การรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้ง

ข้อความของกรรมการ หรือหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษท�าการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ 
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หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบ 

และรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพ 

การสอบบัญชี

	 32324-2	กำรตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน

	 (Internal Auditing and Internal	Control)	

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการควบคุมภายใน

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
การก�ากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม

ภายในตามแนวคิดของโคโซ่ การจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของโคโซ่ การประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน หลักการการตรวจสอบภายในและการจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

จริยธรรม และมาตรฐาน การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและข้ันตอนของงานตรวจสอบ

ภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมทีส่�าคญัขององค์กร รวมทัง้หน้าท่ีและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบ 

ภายในต่อการทุจริตในองค์กร

32326	 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรเพื่อสร้ำงสมรรถนะ	 (6	หน่วยกิต)

	 Strategic	Management	and	Competency-based	Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์

2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์การ และน�ามาใช้ 

 ในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในการก�าหนดทศิทาง วตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ขององค์การ 

 ในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคลและองค์กร ตัวช้ีวัด และ 

 การพัฒนาสมรรถนะ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิด กระบวนการ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

องค์การ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารระดับสูงในการก�าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์

ขององค์การในระดับต่างๆ และศึกษาขั้นตอนและปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติการ ตลอดจนหลักจริยธรรมของนักบริหาร

และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมให้เหมาะสม
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หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะบุคคลและองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคคลและองค์กร นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ

เพื่อสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร แนวทางการพัฒนาและสร้างสมรรถนะของบุคคลด้านความเป็นมือ

อาชีพและด้านเก่งคิด การพัฒนาตัวบุคคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพื่อสร้าง

สมรรถนะคน การประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะ การปรับปรุงผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

การพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร

32330	 เศรษฐศำสตร์เพื่อกำรจัดกำรและกำรภำษีอำกร	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Economics and Taxation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์

2. เพ่ือให้สามารถน�าหลกัการต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์มาประยกุต์ใช้เพือ่การจัดการทางธุรกจิ

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การประยกุต์หลกัเศรษฐศาสตร์เพือ่ใช้ในการจดัการ แนวคดิเกีย่วกบัก�าไร การวิเคราะห์และ 

การพยากรณ์อุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน  

การก�าหนดราคา การวิเคราะห์ การลงทุน การตัดสินใจในสภาวะความเส่ียงและความไม่แน่นอน ตลอดจน

การศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม การวิเคราะห์

และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายและมาตรการ

ทางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลต่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ 

ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีท้องถิ่น และภาษีอ่ืน

32331	 ระบบสำรสนเทศทำงกำรเงินและกำรศึกษำ	 (6	หน่วยกิต)

	 ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร

 Financial Information System and Project Feasibility Studies

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และเครื่องมือส�าหรับ 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน

2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารระบบสารสนเทศทางการเงินและการน�าไปใช้ 

 ในการจัดการการเงิน

3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

4. เพ่ือให้มคีวามรูใ้นกระบวนการการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการในธุรกจิและสงัคม
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเชงิระบบของการจัดการและการจัดการการเงนิ ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์

และระบบสารสนเทศทางการเงิน การน�าวิธีเชิงระบบและระบบสารสนเทศทางการเงินมาใช้กับการจัดการ

ข้อมูลเพื่อการบริหารการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการน�าไปใช้

หลักการและวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในเชิงธุรกิจและสังคม ทั้งทางด้าน

การตลาด เทคนิคการผลิต การจัดการ การเงิน และกฎหมาย การยอมรับของสังคม สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป

32332	 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและหลักกำรประกันภัย	 (6	หน่วยกิต)

 Risk Management and Principles of Insurance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการความเส่ียงของธุรกิจ

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการจัดการความเส่ียงของธุรกิจแต่ละประเภท

3. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย

4. เพ่ือให้สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจต่างๆ  

 ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้เอาประกันภัย

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเกีย่วกบัการจดัการความเสีย่งสนิทรัพย์ หนีส้นิ และปัจจยัอืน่ๆ ทีก่่อให้เกดิความเสีย่ง 

เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินค่าความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยต่างๆ ที่

มีผลต่อการจัดการความเสี่ยง ทั้งการจัดการความเส่ียงส่วนบุคคล การจัดการความเส่ียงของธุรกิจ และ 

การจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ลักษณะและประเภทของความเส่ียงภัย หลักการประกันภัย และการประกันชีวิต ความรู้

เบื้องต้นของการประกันภัยแขนงต่างๆ วิธีการจัดการความเส่ียงภัย การเลือกผู้รับประกัน วิธีการจ่ายเบ้ีย

ประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยและการประกันชีวิต

ในส่วนที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยและประกันชีวิต

32333	 กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค	 (6	หน่วยกิต)

 Consumer Behavior Analysis

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แบบจ�าลองของพฤติกรรมผู้บริโภค

2. เพื่อให้มีแนวคิดและการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค

3. เพือ่ให้น�าความรูเ้กีย่วกบัผลการวเิคราะห์ผูบ้รโิภคไปประยกุต์ใช้กบักจิกรรมทางการตลาด
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ประเภทของผู้บริโภค การเข้าใจผู้บริโภค

ผ่านการวิจัยผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด แบบจ�าลองการวิเคราะห์ผู้บริโภค ปัจจัยภายในและภายนอก

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ ์

การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

32334	 ระบบสำรสนเทศทำงกำรตลำดและกำรวิจัยกำรตลำด		 (6	หน่วยกิต)

	 และกำรศึกษำควำมเป็นไปได้

 Marketing Information System and Marketing Research

 and Feasibility Study 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยการตลาด และสามารถน�าความรู้ในการวิจัย 

 การตลาดไปใช้ในตัดสินใจทางการตลาดได้

2.  เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ และสามารถน�าไป 

 ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

3.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาด และสามารถน�าไป 

 ใช้ในการปฏิบัติงานได้

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ 

สารสนเทศกับการตัดสินใจทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลักษณะของการวิจัยการตลาด 

กระบวนการวจัิย การก�าหนดจดุประสงค์และประเภทของการวจิยั การออกแบบวจิยั การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดท�ารายงานการวิจัย และการศึกษาความเป็นไปได้

32335	 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Tourism and Tourism Industry

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคิด องค์ประกอบ รูปแบบและความเป็นมาของการท่องเทีย่ว 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อ 

 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยว 

 อย่างยั่งยืนและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเท่ียว

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว องค์การและสถาบันท่ีมีบทบาท

 ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4. เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์การท่องเทีย่วโลกและมาตรฐานการท่องเทีย่วสากล 

 อันก่อให้เกิดวิสัยทัศน์เก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิด องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ รูปแบบของการท่องเที่ยว ประวัติ 

ความเป็นมาของการท่องเที่ยวและโรงแรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

องค์การที่มีบทบาทส�าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยค�านึง

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและมาตรฐานการท่องเที่ยวสากล

32336	 กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวไทยอย่ำงยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Sustainable Tourism Resources Management in Thailand

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส�าคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว

2. เพ่ือให้ความรู ้เกี่ยวกับเอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี

 งานเทศกาลของไทย

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4. เพื่อให้น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

5. เพื่อให้สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน ์

 สูงสุด

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความหมาย ความส�าคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์

และธรรมชาติที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

แหล่งท่องเทีย่วทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน  ศาสนสถาน  ศลิปวฒันธรรม  งานเทศกาลประเพณขีองไทย  

และการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าท้องถิ่น หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  

สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

สถานการณ์และแนวโน้มของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว 

โดยชุมชน
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32337	 กำรจัดกำรกำรตลำดเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Management for Tourism and Hotel

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับแนวคิด ลักษณะท่ัวไป และการแบ่งส่วนตลาดของตลาด 

 ท่องเท่ียวและโรงแรม

2.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนส่วนประสมการตลาด และการพัฒนาธุรกิจบริการ 

 ในตลาดท่องเท่ียวและโรงแรม

3.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบข่าวสารข้อมูล การวิจัยการตลาดและคาดคะเนแนวโน้ม 

 การตลาดท่องเท่ียวและโรงแรม

4. เพ่ือให้สามารถก�าหนดกลยุทธ์การตลาด และน�าหลักการ เครื่องมือและเทคนิคทาง 

 การตลาด มาประยุกต์ใช้ในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดและลักษณะท่ัวไปของการตลาดท่องเท่ียวและโรงแรม ระบบข่าวสารข้อมูล  

การวิจัย การตลาด เทคนิคการคาดคะเนแนวโน้มการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม หลักการ เครื่องมือ  

และเทคนิคในการวางแผนบริการ การก�าหนดราคา การจัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้ง 

การจัดท�าสื่อความหมาย และส่ือการขายในตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม และการพัฒนาธุรกิจบริการ 

ในตลาดท่องเท่ียวและโรงแรม

32338	 เทคโนโลยีสำรสนเทศส�ำหรับอุตสำหกรรมท่องเที่ยว	 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology for Tourism Industry

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการการท่องเท่ียว

2.  เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

 สื่อดิจิตอลเพื่อการจัดการการท่องเท่ียว

3.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ 

 การจัดการการท่องเที่ยว

4.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ส่ือออนไลน์ และส่ือสังคม 

 ออนไลน์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยว

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ระบบสารสนเทศ

และการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการจัดจ�าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปส่ือออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือการจัดการ

การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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32339	 กำรจัดกำรกำรเงิน	กำรตลำด	และกำรด�ำเนินงำน	 (6	หน่วยกิต)

 Financial, Marketing and Operations Management
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32339-1	กำรจัดกำรกำรเงิน	(Financial	Management)

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินทุนของธุรกิจ
2. เพ่ือศกึษาปัญหาการจัดการการเงนิของธรุกจิ และความสมัพนัธ์ของการเงนิกบัหน้าทีง่าน 

 และนโยบายทั่วไปขององค์การ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
จุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงิน จรรยาบรรณของนักการเงิน รูปแบบของธุรกิจท่ีมีผล 

ทางภาษี ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์
หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร้างทางการเงินและนโยบายเงินปันผล การจัดหาเงินทุนของ
ธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุน การประเมินมูลค่า การขยายกิจการ การปรับปรุงกิจการ การเลิกกิจการ และ 
การเงินระหว่างประเทศ

	 32339-2	กำรจัดกำรกำรตลำด	และกำรด�ำเนินงำน	

	 (Marketing	and	Operations	Management)

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการตลาด
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการด�าเนินงาน

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความหมาย ความส�าคัญ บทบาท และหน้าที่การตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด 

ระบบการตลาด และระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
การตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 
ของกิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และจรรยาบรรณของ 
นักการตลาด

ระบบการผลิตและด�าเนินการ การวางแผนผลิตภัณฑ์ ก�าลังการผลิต ท�าเลที่ต้ัง การวางผัง
สถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลิต การจัดการสินค้า
คงคลัง การวางแผนและการควบคุมการผลิตและด�าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐาน 
การท�างาน การจัดล�าดับงาน ความปลอดภัยในการท�างาน และการบริหารโครงการ
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32340	 กำรเงินส่วนบุคคลและกำรภำษีอำกร	 (6	หน่วยกิต)

 Personal Finance and Taxation 

 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนรายได้และการใช้จ่ายของบุคคล

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินตามเป้าหมายส่วนบุคคลในช่วงเวลาต่างๆ

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการบริหารภาษีอากร

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
การบรหิารการเงนิของบคุคลในช่วงเวลาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผน และการจดัหาเงนิ 

การใช้เงินอย่างมีแบบแผน การออม โดยใช้หลักการบันทึกและควบคุมรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ  

การวางแผนการบริโภค การใช้เงินออมลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของบุคคล การวางแผนการประกันภัย การใช้ภาษีอากรส่วนบุคคลช่วยในการ

วางแผน การใช้เครดิตและการลงทุนเพื่อให้บุคคลมีเงินออมสะสมเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 

และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในช่วงวัยเกษียณ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได ้

ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีท้องถิ่น และภาษีอ่ืนๆ

32341	 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 (6	หน่วยกิต)

 Management Information	Systems	and	e-Business

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การน�าวิธีเชิงระบบมาใช้กับการจัดการข้อมูล

เพื่อการจัดการ พัฒนาการของการประมวลผล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล

และฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการน�าไป

ประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 

แนวคิดและหลักการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การค้าผ่านโมบาย 

ความปลอดภัยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือส�าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและ

จริยธรรมเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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32342	 ภำวะผู้น�ำและพฤติกรรมองค์กำร	 (6	หน่วยกิต)

 Leadership and Organizational Behaviour

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้น�าและภาวะผู้น�า

2. เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ภาวะผู้น�าในองค์การได้

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมองค์การ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น�าและภาวะผู้น�า คุณลักษณะ ทักษะและบทบาทหน้าที่ของ

ผู้น�า การพัฒนาของผู้น�า การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รูปแบบภาวะผู้น�า ปัจจัยที่ก�าหนดตัวผู้น�า วิธีคิด

เชิงกลยุทธ์ วิธีการจัดการ การปรับตัวของผู้น�าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของผู้น�า

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมส่วนบุคคล การจูงใจ การจัดการ

ความเครียด พฤติกรรมกลุ่ม การสื่อสารภายในองค์การ อ�านาจและการเมืองในองค์การ การจัดการ 

ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง และวัฒนธรรมองค์การ

32343	 ธุรกิจระหว่ำงประเทศและกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน	 (6	หน่วยกิต)

 International Business and Supply Chain Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่าง 

 ประเทศ

2.  เพื่อให้มีความรู ้ เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ ่อุปทานและการประยุกต์ใช ้ให ้เกิด 

 ประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดและทฤษฎีธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ  

การประเมินโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน

ระหว่างประเทศ และการจัดการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการห่วงโซ่อปุทาน การศกึษาความต้องการของตลาดและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์การจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ และสินค้าส�าเร็จรูป การคัดเลือกแหล่งจัดซ้ือ การตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การผลิตและการจัดซื้อเพื่อจ�าหน่าย การควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดการ

การจัดจ�าหน่าย และการบริการหลังการขาย
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32344	 ตลำดกำรเงิน	และสถำบันกำรเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Financial Market and Institution

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความส�าคัญและบทบาทของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของกลไกตลาดการเงินท่ีมีต่อสถาบันการเงิน
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินและสถาบันการเงินในประเทศไทย

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ลักษณะ ความส�าคัญ และบทบาท ของตลาดการเงิน การจ�าแนกประเภทของตลาดการเงิน 

กลไกของตลาดการเงิน ตลาดการเงินอาเซียน ความเส่ียงของตลาดการเงิน และนวัตกรรมทางการเงิน
สถาบันการเงินในตลาดการเงินแต่ละประเภท โครงสร้าง หน้าที่ หลักการ และวิธีการ 

ด�าเนินงาน บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินในประเทศไทย และต่างประเทศ

32408		 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อมและกำรค้ำปลีก	 (6	หน่วยกิต)

 Small Business Management and Retailing

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้เข้าใจความหมายและการด�าเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม และปัญหาในการ 

 บริหารธุรกิจประเภทนี้

2.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานเกี่ยวกับการค้าปลีก ทั้งในด้าน 

 การค้าปลีกขนาดเล็กและขนาดใหญ่

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
บทบาท แนวความคิด และขั้นตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม  

การบริหารและควบคุมทางการเงิน การส�ารวจตลาด แหล่งเงินทุน การหาท�าเลท่ีต้ัง การส่งเสริมการขาย 

การตั้งราคา การควบคุมสินค้าคงคลัง การให้สินเช่ือ การเส่ียง การบริหารข้อมูลทางการบัญชี การค้าปลีก  

การจัดร้านค้า การบริหารบุคคล การบริหารสินค้า การบริหารการขายและการบริหารการควบคุม 

ในการค้าปลีก

32414		 กำรตลำดสินค้ำเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Agricultural Marketing and Thai Economy

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการตลาดสินค้าเกษตร

2.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต หน้าที่ แนวคิด กระบวนการและกลยุทธ์ของ

 การตลาดสินค้าเกษตร

3.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจลักษณะรากฐาน และวิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทย

 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสินค้า

เกษตร หน้าที่ และความส�าคัญของการตลาด ระบบการตลาดสินค้าเกษตร แนวคิดเรื่องส่วนประสม

การตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย  

กระบวนการการตลาด กลยทุธ์การตลาด แผนการตลาด การควบคมุทางการตลาด ตลอดจนการประเมินผลและ 

การจัดท�ารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ

32432	 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และรำคำ	 (6	หน่วยกิต)

 Product and Price Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดประเภท การก�าหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ ์

 การก�าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างราคา การตัดสินใจในด้านราคา การก�าหนดราคาตาม 

 จุดมุ่งหมายต่างๆ การก�าหนดราคาของผู้ผลิตและการก�าหนดราคาของผู้จัดจ�าหน่าย

3. เพื่อน�าความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และราคาไปก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ของตลาด

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด การก�าหนด

ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคล้องกับวงจรชีวิต 

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตัดสินใจด้านราคา การก�าหนดราคาตามจุดมุ่งหมายต่างๆ  

การตั้งราคาของผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่าย

32435		 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรตลำด	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Marketing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด้านการตลาดสู่ภาคปฏิบัติ

2. เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

 ทางการตลาด

3. เพื่อให้สามารถพัฒนา และเสริมสร้างภาวะผู้น�า และทักษะในการเป็นนักการตลาดที่ดี

4. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพด้านการตลาด

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การประยกุต์หลกัการและทฤษฎทีางการบรหิารธรุกจิโดยเน้นหนกัด้านการจัดการการตลาด

สูภ่าคปฏบิตั ิการใช้กรณศีกึษาสถานการณ์จ�าลอง และเกมทางธรุกจิเพือ่พฒันาทกัษะ การวเิคราะห์ปัญหา  

การแก้ปัญหา การวางแผน และการตัดสินใจทางการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ศึกษาจรรยาบรรณทางการตลาด การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจรรยาวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้น�าให้เป็นนักการตลาดท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
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32443	 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี	 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology Application in Accounting and Auditing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับลักษณะและหลักการท�างานของคอมพิวเตอร์

2. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และการควบคุมภายในของระบบ 

 ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท�าบัญชีระบบงานต่างๆ

4. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกิจการที่ใช ้

 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชี

5. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตรวจสอบบัญชี การจัดท�า 

 แนวการตรวจสอบ การจัดท�ากระดาษท�าการ และการรายงานผลการตรวจสอบ

6. เพื่อให้ทราบเทคนิค และวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
หลักการท�างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดท�าและประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี 

ทางด้าน ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชี

เงินเดือน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และระบบอ่ืนๆ 

การควบคุมภายในและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผล

ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี การจัดท�าแนวการตรวจสอบ การจัดท�ากระดาษท�าการ 

และรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงเทคนิคและวิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

32444	 กำรสอบบัญชีและกำรตรวจสอบภำยในขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Auditing and Internal Auditing 

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 

 ภายในไปใช้ในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหา

2. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

3. เพื่อให้สามารถน�าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

ของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะเม่ือปฏิบัติงานจริงได้ โดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ปัญหาด้านต่างๆ ของหลักการและการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

และมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานอื่น กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการตรวจสอบ 

งบการเงิน การประเมินความเสี่ยงกรณีต่างๆ การประเมินการควบคุมระบบต่างๆ การตรวจสอบเนื้อหา

สาระ กระดาษท�าการในการสอบบัญชี การเขียนรายงานผู้สอบบัญชี การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการ

ก�ากับดูแล และการให้แนวทางในการแก้ปัญหาในการตรวจสอบงบการเงินในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ัง 

การพัฒนางานวิชาชีพสอบบัญชี

วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน และการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายในตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐาน 

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบพิเศษอื่น และแนวทางแก้ไข

ปัญหาอันก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานจริง และการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

32446	 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำรขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Managerial Accounting 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการในระดับสูง

2. เพ่ือให้สามารถวางแผนก�าไรและควบคุม รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ 

 การจัดการ 

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
ต้นทุนเพ่ือการจัดการในเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย การวิเคราะห์

พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์

ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวัดผลิตภาพ ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การวัด 

ผลงานแบบดุลยภาพ การวัดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ และการเทียบเคียงกับส่ิงที่เหมาะสม 

การบัญชีเพ่ือการจัดการสมัยใหม่และการออกแบบระบบบัญชีเพื่อการจัดการ บทบาท  

หลักการ และเทคนิคในการวางแผนก�าไรและการควบคุม การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิง 

กลยุทธ์ การก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน การรายงานเพ่ือการควบคุม การวิเคราะห์ก�าไร การจัดท�า 

งบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการโดยใช้

กรณีศึกษา 
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32447	 กำรบัญชีภำษีอำกรและกำรวำงแผนภำษีอำกร	 (6	หน่วยกิต)

 Tax Accounting and Tax Planning  
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต	

	 32447-1	กำรบัญชีภำษีอำกร	(Tax	Accounting)	

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชีภาษีอากรไปใช้ในการ 

 วิเคราะห์ปัญหาทางภาษีอากรท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าเอกสารและรายงานทางภาษีอากร

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางระบบบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี

และการภาษีอากร การค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 

การปรับปรุงก�าไรสุทธิทางการบัญชีเป็นก�าไรสุทธิทางภาษีอากร รวมท้ังการจัดท�ารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร

ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรและความแตกต่างระหว่างการบัญชี 

การเงินกับการบัญชีภาษีอากร วิเคราะห์และแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ

จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้

หกั ณ ทีจ่่าย ภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยเน้นปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิางด้าน

การบัญชีภาษีอากร วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีอากรที่เก่ียวข้องกับการท�าธุรกรรมระหว่างประเทศ

	 32447-2	กำรวำงแผนภำษีอำกร	(Tax	Planning)	

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร

2. เพื่อให้สามารถน�าความรู้ทางภาษีอากรไปใช้เพื่อการวางแผนด�าเนินงานในกิจการได้ 

 อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
แนวคิดเกีย่วกบัการวางแผนภาษอีากร การหลบหลกีภาษอีากรและการหนภีาษอีากร วธิกีาร 

และขั้นตอนการวางแผนภาษีอากร ประโยชน์และข้อควรค�านึงในการวางแผนภาษีอากร

วิเคราะห์และแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร ได้แก่ ภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป์ โดยเน้นปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานการวางแผนภาษอีากร รวมถงึการวางแผนภาษอีากร

ของธุรกรรมระหว่างประเทศ และกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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32449	 กำรสร้ำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร	 (6	หน่วยกิต)

 Business Building and Entrepreneurship

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและวิธีการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. เพือ่ให้เข้าใจถงึวิธกีารทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีป่ระสบความส�าเรจ็

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค ์

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ วิธีการและขั้นตอนในการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 

ประสบความส�าเรจ็ บทบาทของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีป่ระสบความส�าเรจ็   

การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

32452	 กลยุทธ์กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้	 (6	หน่วยกิต)

 Human Resource Strategy and Learning Organization

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ก�าหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากร 

 มนุษย์ได้อย่างสอดคล้อง

3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างและ

ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างความเป็นผู้น�า   

การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและ 

ประเภทต่างๆ ของการฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

การสร้างและสะสมความรู้ของพนักงานระดับต่างๆ ในองค์การ การถ่ายทอดความรู้จาก

พนักงานและทีมให้แก่องค์การ พื้นฐานสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ  ความช�านาญของบุคลากร 

ตัวแบบทางจิต วิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้ของทีม และการคิดเชิงระบบ

32453	 กำรพนักงำนสัมพันธ์และกำรบริหำรค่ำตอบแทน	 (6	หน่วยกิต)

 Employee Relations and Compensation Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของการพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

2. เพื่อให้เข้าใจบทบาทของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการจัดการการพนักงานสัมพันธ์

3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การบริหารค่าตอบแทนในทางปฏิบัติได้
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
วิวัฒนาการของระบบการพนักงานสัมพันธ์ท้ังในและต่างประเทศ หลักการและกลไกต่างๆ 

ที่มีบทบาทในการก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทบาทขององค์การนายจ้าง องค์การ

ลูกจ้างและรัฐบาล กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานที่กระทบต่อฝ่ายบริหาร และ

แนวทางการจัดการการพนักงานสัมพันธ์เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และกระบวนการการบริหารค่าตอบแทน เทคนิคและปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน สภาพปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไข 

และการน�าไปประยุกต์ใช้  

32454	 กำรวิจัยทำงธุรกิจ	กำรวำงแผนและกำรควบคุมทำงกำรเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Business Research and Financial Planning and Control

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าวิจัยทางธุรกิจ

2. เพื่อศึกษาตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ

3. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และเทคนิคของการจัดท�าแผนการเงิน 

 และการควบคุมทางการเงิน

4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน�าเทคนิคและรูปแบบทางการเงินมาประยุกต์ใช้ 

 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ประโยชน์และประเภทของ 

การวิจัย ข้ันตอนในการท�าวิจัย การวางแผนและควบคุมงานวิจัย การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและตัวอย่างงานวิจัย

หลักการ แนวคิด และเทคนิคของการจัดท�าแผนและการควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์

ต้นทุนต่างๆ การงบประมาณ การน�าเทคนิคทางการเงินมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและควบคุมทาง 

การเงินทั้งทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และก�าไร ตลอดจนการควบคุมภายในและการจัดการตามหลักการ 

ธรรมาภิบาล

32455	 ธุรกิจและกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Business and Finance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ

2. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและการเงิน 

 ระหว่างประเทศ

3.  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ หลักและ

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค้า นโยบายและมาตรการคุ้มกันทางการค้า ดุลการค้า  

ดุลการช�าระเงิน ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ   

การปริวรรตเงินตรา วิธีการจัดหาเงิน วิธีการช�าระเงิน  การวางแผนช�าระเงินตราต่างประเทศ  การวิเคราะห ์

และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าและ 

การเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งหลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

32456	 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Finance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด้านการเงินสู่ภาคปฏิบัติ

2. เพ่ือให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 

 ทางการเงิน

3.  เพื่อให้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้น�าและทักษะในการเป็นนักการเงินที่ดี

4.  เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพทางด้านการเงิน

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการเงินสู่ภาคปฏิบัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน

การจัดการการเงิน การจัดท�าแผนธุรกิจ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จ�าลองและเกมบริหารเพื่อวิเคราะห์

ปัญหา แนวโน้ม และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการเงิน การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะ 

เพื่อเป็นนักการเงินที่ดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการเงิน การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 

ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะการเป็นผู้น�าที่ดี

32457	 กำรลงทุนและกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์	 (6	หน่วยกิต)

 Investments and Securities Analysis

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ เคร่ืองมือ และวิธีการลงทุนในตราสารทางการเงิน  

 รวมท้ังองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง

2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย 

 เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนได้

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ลักษณะของการลงทุน เครื่องมือประเภทต่างๆ ในการลงทุน องค์กรและสถาบันที ่

เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารทางการเงิน 

การลงทุนในหลักทรัพย์และการลงทุนในทางเลือกอ่ืน
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การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ ่มหลักทรัพย์ การลงทุนและการวิเคราะห ์

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดทุนในการวิเคราะห์

หลักทรัพย์ ผลกระทบของการเคลื่อนไหวของตลาดทุนในต่างประเทศที่มีต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย ์

การประเมินผลการลงทุนในหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์

32473	 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำดและห่วงโซ่อุปทำน	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Channel and Supply Chain Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย บทบาทของคนกลางและ 

 ความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง 

 และการกระจายสินค้าไปสู่คนกลางและผู้บริโภค

2. เพื่อน�าความรู้เรื่องช่องทางการจัดจ�าหน่ายและห่วงโซ่อุปทานไปประยุกต์ใช้สอดคล้อง 

 ตอ้งกนั ซึง่ประกอบดว้ย การจดัหาวตัถดุบิและสนิคา้ การแปรรปู การก�าหนดระดบับรกิาร 

 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาท้ังวัตถุดิบ วัสดุ และสินค้าส�าเร็จรูป การคัดเลือก

แหล่งจัดซ้ือจัดหา การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อจัดหาให้ได้ในราคา ปริมาณและเวลา 

ที่เหมาะสม การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตและการจัดซื้อเพื่อจ�าหน่าย การจัดการการจัดจ�าหน่าย  

การเลือกช่องทางการจัดจ�าหน่าย กระบวนการคัดเลือกคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย การจัดการสินค้าคงคลังและการขนถ่าย การจัดส่ง การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง 

เพื่อบริการและสนองความต้องการให้ได้ตามความต้องการของตลาด และน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์การสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

32474	 กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมกำรตลำด	 (6	หน่วยกิต)

 Marketing Communication and Promotion

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการส่ือสารทางการตลาด ส่วนประสม 

 ของการสื่อสาร กระบวนการส่ือสาร และการวางแผนการส่ือสารทางการตลาด

2. เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความส�าคัญและส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด

3. เพื่อให้สามารถประสานความรู้ระหว่างจิตวิทยาของผู ้บริโภคกับส่วนประสมของ 

 การส่งเสริมการตลาด

4. เพื่อให้สามารถก�าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดได้
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิด หน้าที่ บทบาทของการส่ือสารทางการตลาด เคร่ืองมือของการส่ือสาร ส่วนประกอบ

ของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการสื่อสาร และการวางแผนการส่ือสารทางการตลาด

ความหมาย บทบาท ความส�าคัญของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด โดยศึกษา

แนวคิด วัตถุประสงค์ ลักษณะวิธีการด�าเนินงาน การก�าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดสรร 

งบประมาณ การประเมินผล และการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดในอนาคต

32475	 กำรตลำดระหว่ำงประเทศและกำรตลำดโลก	 (6	หน่วยกิต)

 International and Global Marketing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล้อม 

 ของตลาดโลก และการจัดการองค์กรเพ่ือไปสู่ตลาดโลก

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด บทบาท และความส�าคัญของ 

 ตลาดระหว่างประเทศ

3. เพ่ือเสริมสร้างแนวความคิด เจตคติด้านการจัดการการตลาดเพ่ือน�าเข้าสู่การตลาด 

 ระหว่างประเทศ

4. เพ่ือให้สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการจัดการการตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล้อม

ของตลาดโลก ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการตลาดโลก การจัดองค์การเพื่อสู่ตลาดโลก บทบาทและ

ความสัมพันธ์ของการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายใน

ประเทศและตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจเลือกตลาดต่างประเทศ และการน�าเข้าสู่ตลาดระหว่าง

ประเทศ การลงทุนตามกลยุทธ์การตลาด กระบวนการของการส่งออกและน�าเข้า

32476	 กำรตลำดสถำบันและกำรตลำดบริกำร	 (6	หน่วยกิต)

 Institutional Marketing and Service Marketing

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ในด้านการวางแผน การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของตลาดสถาบัน

2. เพื่อให้มีความรู้ลักษณะเฉพาะของตลาดบริการ การออกแบบบริการ และการก�าหนด 

 กลยุทธ์การตลาดในตลาดบริการ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ขอบเขตและลักษณะของตลาดสถาบัน การวางต�าแหน่งกลยุทธ์ตลาดสถาบันองค์ประกอบ 

ของแผนการตลาดในหน่วยธรุกิจ การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้การวเิคราะห์ SWOT ผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 

ในตลาดสถาบัน การเลือกตลาดเป้าหมาย เทคนิคการสร้างภาพพจน์องค์กร กลยุทธ์การก�าหนดราคา 
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และช่องทางการจัดจ�าหน่าย เครื่องมือสื่อสารของตลาดสถาบัน ความหมายของบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค

ในตลาดบริการ การก�าหนดลักษณะทางกายภาพที่จุดบริการ บทบาทของพนักงานและลูกค้าในตลาด

บริการ การบริหารความต้องการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การต้ังราคาในตลาดบริการ

32477	 กำรจัดกำรธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์และ	 (6	หน่วยกิต)

	 กำรจัดกำรธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 Tour Operator and Tour Guide and Travel Agency Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจน�าเที่ยว และการจัดการธุรกิจน�าเที่ยว

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จิตวิทยาในการจัด 

 น�าเท่ียว และการจัดน�าเที่ยว

3. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการ 

 ความเสี่ยงของธุรกิจน�าเที่ยว

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์  

5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียว และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจน�าเที่ยว  การจัดการธุรกิจน�าเที่ยว  ความต้องการและพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยว จิตวิทยาในการบริการนักท่องเท่ียว การวางแผนและจัดรายการน�าเที่ยว การคิดต้นทุนและ

ราคา การเจรจาต่อรอง การปฏิบัติการจัดน�าเท่ียว พิธีการเข้าออกราชอาณาจักร การจัดการความปลอดภัย 

แก่นักท่องเทีย่ว การจดัการความเสีย่งและการประกนัภัยของธรุกจิน�าเท่ียว หลกัการมคัคเุทศก์ จรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจท่องเท่ียว แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว  

การส�ารองและจ�าหน่ายบัตรโดยสาร การขายปลีกสินค้าและบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดธุรกิจ

น�าเท่ียว และธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว  

32478	 กำรจัดกำรธุรกิจกำรจัดประชุม	นิทรรศกำร	 (6	หน่วยกิต)

	 และกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นรำงวัล

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและ 

 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดการธุรกิจการจัด 

 ประชุม

3. เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดนิทรรศการ และองค์ประกอบของธุรกิจการจัด 

 นิทรรศการ
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4.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล

5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการก�าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด 

 และการมีศิลปะการขายในธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยว 

 เพื่อเป็นรางวัล

6. เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดประชุม การจัด 

 นิทรรศการและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

7. เพ่ือให้น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและ 

 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม การจัด

นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประวัติความเป็นมาของการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ 

องค์ประกอบของการจัดประชุม ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการ 

จัดน�าเที่ยว การเสนอขอเป็นเจ้าภาพ กระบวนการจัดประชุม การเลือกสถานท่ี การคิดต้นทุนการจัดประชุม  

หลักการจัดนิทรรศการและองค์ประกอบของธุรกิจการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดการท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นรางวัล การวางแผนและการคิดต้นทุนของการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การเตรียม

ความพร้อม การสร้างความประทับใจ การก�าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด  

ศิลปะการขาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นรางวัล และสมาคมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในธุรกิจการจัดประชุม  

การจัดนิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล

32479	 กำรจัดกำรโรงแรมและกลยุทธ์กำรจัดกำรโรงแรม	 (6	หน่วยกิต)

 Hotel Management and Strategies

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้เร่ืองหลักการ แนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโรงแรม 

 การศึกษาความเป็นไปได้และการวางแผนพัฒนาเพ่ือการลงทุนในธุรกิจโรงแรม

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงานและกลยุทธ์ในโรงแรมประเภทต่างๆ โครงสร้าง 

 การบริหารงาน พฤติกรรมองค์การ บทบาทของผู้น�ากับการจัดการการเปล่ียนแปลง 

  การจัดการ การบริการในแผนกต่างๆ หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรและความสัมพันธ ์

ระหว่างแผนกต่างๆ ในโรงแรม

3. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัหลกัการทางการเงินและทรัพย์สนิ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัการ 

 ธุรกิจโรงแรมและการประสานงานระหว่างโรงแรมกับธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพ่ือความสะดวกของ 

 ผู้รับบริการในโรงแรมและการบริการท่ีมีคุณภาพ
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5. เพือ่ให้มคีวามรูเ้รือ่งการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อมเพือ่ความยัง่ยนืในธรุกจิโรงแรม 

 ระบบบริหารงานวิศวกรรมและระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงแรม 

 และสามารถช่วยเหลือแขกผู้ใช้บริการได้เม่ือเกิดปัญหา

6. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างรายได้และการจัดบริการของหน่วยธุรกิจ 

 ในส่วนต่างๆ ของโรงแรม

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจโรงแรม การศึกษาความเป็น 

ไปได้และการวางแผนพัฒนาเพ่ือการลงทุนในธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์การจัดการองค์กรโรงแรมประเภท

ต่างๆ โครงสร้างการบริหารงาน การจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้น�ากับการจัดการ 

การเปลีย่นแปลง การพัฒนาบคุลากรทัง้ระดับผูบ้รหิารและปฏบิตักิารของแผนกต่างๆ ในโรงแรม การจดัการ

และกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการในโรงแรม ระบบการเงินและทรัพย์สิน 

ระบบบริหารงานวิศวกรรมและระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงแรม การจัดพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนและการประสานงานระหว่างโรงแรมกับธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กลยุทธ์ 

การสร้างรายได้ของหน่วยธุรกิจในส่วนต่างๆ ของโรงแรม การจัดบริการและการสร้างรายได้ของแผนก 

บริการส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน และกลยุทธ์การสร้างรายได้เสริม 

ในโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรม

32481	 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Tourism Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประยุกต์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวสู่ภาคปฏิบัติ

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจปัญหาการจัดการการท่องเที่ยว

3.  เพื่อกระตุ้นให้เกิดจรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจในการจัดการการท่องเที่ยว

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การประยุกต์หลักการ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวสู ่ภาคปฏิบัติ 

การสัมมนาการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จ�าลอง เพ่ือการวิเคราะห์และการตัดสินใจในประเด็นปัญหาที่ 

เกี่ยวกับสภาวะและการจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้าง

มนษุยสมัพนัธ์ จรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิการท่องเทีย่ว กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพือ่พฒันาให้เป็นผูม้คีณุธรรม 

จริยธรรมและภาวะผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพ
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32482	 ประสบกำรณ์วิชำชีพกำรจัดกำร	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด้านการจัดการและ 

 การบริหารธุรกิจสู่ภาคปฏิบัติ

2. เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

 ทางการบริหารธุรกิจ

3. เพ่ือให้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้น�าและทักษะในการเป็นนักบริหารธุรกิจท่ีดี

4. เพื่อให้สามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต ในการประกอบ 

 วิชาชีพทางบริหารธุรกิจ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารธุรกิจสู่ภาคปฏิบัติ การใช้

กรณีศึกษา สถานการณ์จ�าลองและเกมบริหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ทางการบริหาร การพัฒนาทักษะเพ่ือเป็นนักบริหารธุรกิจ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้น�าที่มี

ประสิทธิภาพ

32483	 สัมมนำกำรบัญชีกำรเงินและสัมมนำกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting
	 ประกอบด้วย	2	รำยวิชำๆ	ละ	3	หน่วยกิต

	 32483-1	สัมมนำกำรบัญชีกำรเงิน	(Seminar	in	Financial	Accounting)	

	 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ให้สามารถประยกุต์หลกัการ ทฤษฎแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินสู่ภาคปฏบิตัิ

2. เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการบัญชีการเงิน

3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน�ากรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงินและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินส�าหรับองค์กรประเภทต่างๆ 

ทั้งในประเทศและประเทศในอาเซียน โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ประเด็นท่ีน่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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 32483-2	สัมมนำกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร	(Seminar	in	Managerial	Accounting) 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์

2.  เพ่ือฝึกทักษะในการประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี 

เพื่อการจัดการ

3.  เพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างภาวะผูน้�า การท�างานเป็นทมี ตลอดจนคณุธรรมและจริยธรรม

ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ

	 ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการกับสภาพแวดล้อมที ่

เปลีย่นแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ 

ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาทางการบัญชีเพื่อการจัดการตาม 

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน คุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีเพ่ือการจัดการ

32484	 ควำมรู้พื้นฐำนของมัคคุเทศก์และกำรท่องเที่ยวอำเซียน	 (6	หน่วยกิต) 

 Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism

	 วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

2.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทย พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 เทศกาลและงานประเพณีไทยที่มัคคุเทศก์ควรทราบ  

3.  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว 

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ  

 ในกลุ่มอาเซียน

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ 
นโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วของไทย ภมูศิาสตร์การท่องเท่ียว ประวัตศิาสตร์ไทย สงัคมไทย 

วัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย อาหารไทย 

เทศกาลและงานประเพณีไทย มรดกและภูมิปัญญาไทย ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวและการจัดการการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
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32485	 ควำมรู้เฉพำะอำชีพมัคคุเทศก์และกำรบริกำร	 	(6	หน่วยกิต)

	 ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว

 Professional Knowledge for Tourist Guide and

 Services in Tourism Industry

	 วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้ความรู ้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ ระเบียบพิธีและกฎหมายที่ 

 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ 

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ การส่ือสารในที่ชุมชน และการส่ือสารข้าม 

 วัฒนธรรมส�าหรับมัคคุเทศก์

3.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ และการจัดเส้นทางน�าเที่ยว  

4.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความปลอดภัยและ 

 วิกฤตท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ 
บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ ระเบียบพิธีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ

มัคคุเทศก์ จิตวิทยาการบริการ การสื่อสารในที่ชุมชน และการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมส�าหรับมัคคุเทศก์ 

ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ และการจัดเส้นทางน�าเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบริการ 

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความปลอดภัย และวิกฤตที่มีผลต่อการท่องเที่ยว 

32486	 กำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม	และภัตตำคำรระหว่ำงประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Hotel Business and Restaurant Management

	 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในภูมิภาคต่างๆ 

 ของโลก

3.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและการขยายธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่าง 

 ประเทศ

4.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและข้อตกลงในการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

 ระหว่างประเทศ

5.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและด�าเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม 

 และภัตตาคารระหว่างประเทศ

6. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาดในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่าง 

 ประเทศ

7. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร และการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่าง 

 ประเทศ
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ 
แนวคิดในการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความเป็นมาและการขยายธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ รูปแบบ

และข้อตกลงในการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ การจัดการและด�าเนินการด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้านการสื่อสาร และการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่าง

ประเทศ

32487		 กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมขนำดย่อมและ	 	(6	หน่วยกิต)

	 กำรจัดกำรที่พักทำงเลือก

 Entrepreneurship in Small Hotel Business and Alternative

 Accommodation Management

	 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการและการด�าเนินธุรกิจท่ีพัก 

 ทางเลือก

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบที่พักทางเลือก

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและความเป็นมาของรูปแบบ 

 ที่พักทางเลือก

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจแบบครอบครัวของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ 

 ธุรกิจที่พักทางเลือก

5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ 

 ธุรกิจที่พักทางเลือก

6. เพ่ือให้ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาแผนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ 

 ธุรกิจที่พักทางเลือก

7. เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกและการบริการ 

 ในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจที่พักทางเลือก

8. เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาระบบการจดัการทรพัยากรมนษุย์ การตลาด บญัชแีละ 

 การเงิน และสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจที่พักทางเลือก

 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
แนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการและการด�าเนนิธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและทีพ่กัทางเลอืก

ลักษณะของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบที่พักทางเลือก การขยายธุรกิจและความเป็นมาของธุรกิจ

โรงแรมขนาดย่อมและรปูแบบทีพั่กทางเลอืก การด�าเนนิธรุกจิแบบครอบครัว การศกึษาความเป็นไปได้ของ

การลงทนุธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและธรุกจิทีพ่กัทางเลอืก นวัตกรรมการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกและ

การบริการ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด บัญชี และการเงิน และสารสนเทศใน

ธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจที่พักทางเลือก 
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32488	 นวัตกรรมกำรบริกำรในธุรกิจโรงแรมและภัตตำคำร	 (6	หน่วยกิต)

 Service Innovation in Hotel and Restaurant Business Industry

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมในการบริการ

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการกับการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

4. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเช่ือมโยงนวัตกรรมการบริการกับการเพิ่มความสามารถใน 

 การแข่งขัน

5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการสร้างนวัตกรรมการบริการ

6. เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับทิศทางของการสร้างนวัตกรรมการบริการและการปรับปรุง 

 ตัวธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ หลักการและยุทธ์การสร้างนวัตกรรมใน

การบริการ นวัตกรรมการบริการกับการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 

ผลติภณัฑ์ และการจดัการองค์กร การเชือ่มโยงนวตักรรมการบรกิารกบัการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการสร้างนวัตกรรมการบริการ ทิศทางของการสร้างนวัตกรรมการบริการ และ 

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

32489	 กำรตลำดร่วมสมัย	และกำรตลำดดิจิทัล	 (6	หน่วยกิต)

 Contemporary Marketing and Digital Marketing

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดล้อมทางการตลาด  

 และแนวโน้มการตลาดในอนาคต

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน

3.  เพื่อให้สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการท�าการตลาดได้

 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดร่วมสมัย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการตลาดร่วมสมัย สภาพ

แวดล้อมทางการตลาด จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาดร่วมสมัย การตลาด 

เป้าหมายในการตลาดร่วมสมัย การวิจัยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายในการตลาดร่วมสมัย 

การตลาดสัมพันธภาพและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด้าน

ผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด้านการจัดจ�าหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด้าน

ราคาในการตลาดร่วมสมัย 

ความหมายของตลาดดิจิทัล องค์ประกอบและการน�าไปประยุกต์ใช้ การเจริญเติบโตของ

อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และการประเมินผลการท�าการตลาดดิจิทัล
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32490	 กำรวิเครำะห์ตรำสำรทำงกำรเงินและกำรจัดกำรสินเชื่อ	 (6	หน่วยกิต)

 Financial Instruments Analysis and Credit Management

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารทุน  

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารหนี้                  

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ 

4.  เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับแนวคิดและหลักการในการจัดการสินเช่ือ

5. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายสินเช่ือและการวิเคราะห์สินเช่ือแต่ละ 

 ประเภท รวมทั้งการควบคุมการติดตามหนี้ และการแก้ไขปัญหาจากการจัดการสินเช่ือ

 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ	
หลักการ วิธีการ และการใช้ตัวแบบทางการเงินในการวิเคราะห์ตราสารหนี้ ตราสารทุน และ

ตราสารอนุพันธ์เพื่อการลงทุน

หลักการในการจัดการสินเชื่อ หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสินเช่ือ วาณิชธนกิจ การก�าหนด 

หลกัเกณฑ์และนโยบายในการให้สนิเชือ่ การวเิคราะห์เพือ่ก�าหนดวงเงนิสนิเชือ่ การพจิารณาโครงการเงนิกู้  

การควบคุมและการติดตามหนี้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจากการจัดการสินเช่ือ 

32493	 กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรจัดกำรเพื่อควำมยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation Management and Sustainable Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมเพ่ือความสามารถใน 

 การแข่งขัน

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนขององค์การ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดและทฤษฎีในการจดัการนวตักรรม การจดัการองค์การนวตักรรม กระบวนการจดัการ

นวัตกรรม การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม การจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม  

การสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การน�านวัตกรรม 

ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการด�าเนินงานขององค์การ การจัดการด้านสิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุ้มครอง

นวัตกรรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การท�าธุรกิจบนฐาน

คิดของความยั่งยืน รูปแบบของการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กลยุทธ์ทางการจัดการเพื่อความยั่งยืน  

การพัฒนาธุรกิจสีเขียว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน คุณธรรมและจริยธรรมในการท�าธุรกิจ

เพื่อความยั่งยืน
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32494	 แผนธุรกิจและกำรวิจัยธุรกิจ	 (6	หน่วยกิต)

 Business Plan and Business Research

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแผนธุรกิจ

2.  เพื่อน�าไปใช้ในการจัดท�าแผนธุรกิจต่อไปได้

3.  เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าวิจัยทางธุรกิจ 

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดของแผนธุรกิจ ความส�าคัญของแผนธุรกิจ การสร้างสรรค์แนวคิดในการสร้างธุรกิจ

ใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน องค์ประกอบที่ส�าคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ องค์ประกอบของแผนธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ                 

แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ประโยชน์และประเภทของ 

การวิจัย ขั้นตอนในการท�าวิจัย การวางแผนและการควบคุมงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิจัย

แต่ละประเภท การเขียนรายงานการวิจัยและตัวอย่างงานวิจัย

33201	 กำรบริหำรรำชกำรไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Public Administration

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ทราบและเข้าใจความเป็นมาของการบริหารราชการไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.  เพื่อให้สามารถสังเกตและวิเคราะห์เหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางการบริหารของไทย 

 อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

3.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารราชการไทยกับ 

 ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่อยู่แวดล้อม

4.  เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์หรือปัญหาของระบบบริหารราชการไทย และริเร่ิม 

 เสนอแนะวิธีทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ัน

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ประวัติความเป็นมาของการบริหารราชการไทย ทั้งในด้านแนวคิด พฤติกรรม กระบวนการ

ค่านิยมและขนบธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการจัดองค์การบริหาร ระบบและโครงสร้าง

ของกระทรวง ทบวง กรม กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารของไทย ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ 

การบรหิารราชการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจยัทางการเมอืง ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ของการบริหารราชการ 

รวมตลอดถึงปัญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง และแนวโน้มในอนาคต
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33207	 เศรษฐศำสตร์และกำรคลังสำธำรณะ	 (6	หน่วยกิต)

 Economic and Public Finance

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทาง 

 เศรษฐศาสตร์ และการคลังสาธารณะ

2.  เพื่อให้สามารถน�าแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช ้

 ในการบริหารการคลังสาธารณะ

3.  เพือ่ให้สามารถน�าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและวธิกีารทางการคลงัสาธารณะไปประยกุต์ 

 ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค 

บทบาทของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการคลังและงบประมาณ การบริหารรายได้และรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการ

งบประมาณ เทคนิคการวิเคราะห์และจัดท�างบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคทางการคลังและ

งบประมาณของไทย

33208	 แนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐประศำสนศำสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Public Administrative Concepts and Theories

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายถึงแนวคิด และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์

ทั้งแนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย

2.  เพ่ือให้สามารถน�าความรูเ้กีย่วกับแนวคิด และแนวทางการศกึษาทางรฐัประศาสนศาสตร์  

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและในการค้นคว้าวิจัยด้านการบริหารงานของรัฐได้

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
วิวัฒนาการ แนวคิด สถานภาพ และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวทาง

สากล และกรณีของประเทศไทยสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการบริหารรัฐกิจ 

ประโยชน์และการน�าความรู้จากแนวคิดทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ในการบริหารงาน 

ภาครัฐ รวมไปถึงแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
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33302	 หลักกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Laws and Regulations in Thai Public Administration

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบและเข้าใจบทบาทของกฎหมายและระเบียบท่ีใช้ในการบริหารราชการไทย

2. เพ่ือให้ทราบและวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการน�าเอากฎหมายและระเบียบ 

 ไปใช้ปฏิบัติในการบริหารราชการไทย เกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

3. เพ่ือให้ทราบหลักการและเหตุผลในการก�าหนดกฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู ่ใน 

 วงราชการไทยเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการในการก�าหนดกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

งานขององค์การของรัฐ ที่มาของอ�านาจหน้าที่ สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 

ของหน่วยราชการ ตวับทกฎหมายเกีย่วกับการบรหิารราชการแผ่นดนิ กฎระเบยีบเกีย่วกบัวธิปีฏิบตัริาชการ 

ตลอดจนปัญหาในการใช้กฎหมายและระเบียบเหล่านั้น

33303	 นโยบำยสำธำรณะและกำรวำงแผน	 (6	หน่วยกิต)

 Public Policy and Planning

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการนโยบายสาธารณะได้

2.  เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทของระบบราชการท่ีมีต่อนโยบายสาธารณะ

3.  เพื่อให้สามารถน�ากระบวนการนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐได้

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดนโยบายศาสตร์ หลกัการ แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย

สาธารณะ บทบาทของฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมี

ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม เนื้อหาการก�าหนดนโยบายสาธารณะ การน�านโยบาย

สาธารณะไปปฏบิตั ิการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ การวเิคราะห์ผลสะท้อนกลบัของนโยบายสาธารณะ 

กรณีศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ และทิศทางของนโยบายสาธารณะของประเทศไทย

33304	 กำรวิจัยทำงรัฐประศำสนศำสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Public Administration

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายถึงแนวคิด หลักการและประเภทของการวิจัยทาง              

รัฐประศาสนศาสตร์

2. เพื่อให้ เข้าใจและอธิบายกระบวนการและวิธีการของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิด หลักการ ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการของการวิจัย              

การออกแบบการวิจัย การก�าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงาน

วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนทิศทางของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต

33309	 กำรจัดกำรองค์กำรและพฤติกรรมองค์กำร	 (6	หน่วยกิต)

 Organization Management and Organization Behavior

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือรู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การที่จะมีผลกระทบต่อ

การบริหารและการด�าเนินงานขององค์การ

2.  เพ่ือรู้ เข้าใจ และสามารถน�าความรู้เกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

และพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
วิวัฒนาการขององค์การและทฤษฎีองค์การ การจัดตั้งองค์การ ประเภท รูปแบบ  

องค์ประกอบและโครงสร้างองค์การ หลักและวิธีการบริหารจัดองค์การ การพัฒนา การออกแบบ และ 

การเปลี่ยนแปลงองค์การ แนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและ

องค์การ วิธีการและเทคนิค การบริหารจัดการองค์การและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชน

33311	 กำรบริหำรโครงกำร	 (6	หน่วยกิต)

 Project Management 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการบริการโครงการ

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจ เทคนิคและเคร่ืองมือที่เก่ียวข้องในการบริหารโครงการ

4. เพื่อให้สามารถน�าความรู้จากชุดวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการตลอดจนกระบวนการบริหารโครงการ เทคนิค

และเคร่ืองมือในการบริหารโครงการ การจัดท�าโครงการ การเขียนโครงการ การด�าเนินโครงการและ 

การประเมินผล
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33401	 ประสบกำรณ์วิชำชีพบริหำรรัฐกิจ	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Public Administration

	 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้สามารถประยกุต์หลักการ ทฤษฎ ีและเทคนคิต่าง ๆ  ด้านการบริหารรัฐกจิสูภ่าคปฏบัิติ

2.  เพื่อให้สามารถฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

ทางการบริหารรัฐกิจ

3.  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศที่ก�าลัง

พัฒนาและพัฒนาแล้ว

4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาและเสรมิสร้างภาวะผูน้�าและทกัษะในการเป็นนกับรหิารรฐักจิทีด่ี

5.  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพทาง 

การบริหารรัฐกิจ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา 

สถานการณ์จ�าลองและเกมบริหาร เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางบริหารรัฐกิจ

เปรยีบเทยีบกบัประเทศอ่ืน ทัง้ท่ีก�าลงัพัฒนาและพฒันาแล้ว จรรยาวชิาชีพบรหิารรฐักจิ กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ 

เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวการณ์เป็นผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพ

33402	 เทคนิคและเครื่องมือกำรจัดกำรภำครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Techniques and Tools in Public Sector

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบ เข้าใจ และอธิบายเทคนิคและเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐ

2.  เพื่อให้สามารถน�าเทคนิคและเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

ภาครัฐ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กบัเทคนคิและเคร่ืองมอืการจดัการภาครัฐ 

ครอบคลุมถึงการประเมินสภาพแวดล้อม และการก�าหนดกลยุทธ์ การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

ตัวชี้วัด การบริหารงานมุ่งสมดุล (Balanced Scorecard) การเทียบเคียง (Benchmarking) การบริหาร

ความเสี่ยง ห่วงโซ่คุณค่า การประเมินความคุ้มค่า ต้นทุนต่อผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งสมดุล (HR Scorecard) การจัดการความรู้ สมรรถนะ ตลอดจนเทคนิค

และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในสากล และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการน�าเทคนิคและเครื่องมือ 

การจัดการภาครัฐไปใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการเพ่ิมผลผลิตในแก่องค์กรภาครัฐ
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33421	 กำรบริหำรท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Local Administration

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในแนวความคดิและหลกัการบรหิารท้องถิน่ และตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญของการบริหารท้องถิ่นตามแนวทางประชาธิปไตย

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารท้องถิ่น รูปแบบ โครงสร้าง และกระบวนการ

บริหารท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถ่ินทั้งในระบบ

สากลและในประเทศไทย

3.  เพื่อให้มีความสามารถน�าแนวความคิดและหลักการบริหารมาใช้วิเคราะห์ปัญหา 

การบริหารท้องถิ่นของไทยได้อย่างมีเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดและหลักการในการบริหารท้องถิ่น ระบบบริหารท้องถิ่น รูปแบบ โครงสร้างและ 

ความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น การจัดองค์การและการบริหารงานใน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นใน

ประเทศไทย บทบาทของการบริหารท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของการบริหารท้องถิ่นไทย

33442	 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในภำครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management in Public Sector 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบ กระบวนการและ

เทคนิคของการบริหารเชิงกลยุทธ์

2.  เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์และการใช้ตัวแบบในการวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์

ระดับต่างๆ ได้

3.  เพื่อให้สามารถน�าความรู้ทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

องค์การภาครัฐได้ในทางปฏิบัติ

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
การศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบและกระบวนการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ในองค์กรภาครัฐ การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับองค์กร

ภาครัฐ และระดับหน้าท่ี และฝ่ายต่างๆ ในองค์กรภาครัฐที่ประกอบด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย

และวัตถุประสงค์ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนปฏิบัติการ การด�าเนินกลยุทธ์ และการก�าหนดระบบ

และวธิกีารต่างๆ ในการควบคมุเชงิกลยทุธ์รวมทัง้การประเมนิผลกลยทุธ์ ทัง้นีเ้พือ่ให้องค์กรภาครฐัสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนและภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์
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33449	 กำรบริหำรกำรบริกำรสำธำรณะและเครือข่ำย	 (6	หน่วยกิต)	

 Public Service Administration and Networking 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจแนวคดิ หลกัการ และความส�าคัญของการบริการสาธารณะ          

และเครือข่าย
2. เพือ่ให้เข้าใจปัจจยัทีเ่กีย่วข้องและแนวทางในการบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
3.  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถประยกุต์ใช้แนวทางและเทคนคิต่างๆ ในการบรหิารการบรกิาร

สาธารณะและเครือข่าย
4.  เพือ่ให้เข้าใจปัญหา แนวโน้ม แนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการบริหารการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
แนวคิดและหลักการในการบริการสาธารณะและเครือข่าย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย การจัดระบบการบริหารและโครงสร้างสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ
สาธารณะและเครือข่าย คุณภาพและการปรับปรุงการบริการ การส่ือสาร มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมใน
การบริการสาธารณะและเครือข่าย การประเมินผลการบริการ ปัญหาและการแก้ไขแนวโน้มและแนวทาง
การพัฒนาการบริการสาธารณะและเครือข่าย

54102	 กำรบริหำรงำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	 (6	หน่วยกิต)

 Occupational Health and Safety Management

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบายแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุได้
2. ก�าหนดวธิกีารตรวจความปลอดภยั การขจดัอนัตราย การป้องกนัอบุตัเิหตแุละการสอบสวน 

 อุบัติเหตุได้
3. จัดระบบข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยได้
4. จัดการอบรมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยได้
5. อธิบายหลักควบคุมความสูญเสียได้
6. อธิบายหลักการวางแผนและจัดท�ารายงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
7. ก�าหนดวิธีการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมได้
8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประเมินและการจัดการความเส่ียง

10. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 และระบบการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความหมายและค�าจ�ากัดความของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ แนวคิดและทฤษฎีการเกิด

อุบัติเหตุ การวิเคราะห์และสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์ความสูญเสีย เทคนิคความปลอดภัย 
ในการท�างาน ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย นโยบายด้านความปลอดภัย การจัดสวัสดิการ ระบบข้อมูลงานและการจัดท�ารายงาน 
ประจ�าปีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการประเมินและการจัดการความเสี่ยง ระบบ 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

60120	 หลักเศรษฐศำสตร์เบื้องต้น	 (6	หน่วยกิต)

 Principles of Economics

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร ์ 

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์

มหภาค

3.  เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

	 ค�ำอธิบำยชุดวิชำ
ความรูเ้บือ้งต้นทางเศรษฐศาสตร์ อปุสงค์ อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค   

การผลิต ต้นทนุการผลติ ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อยราย  

ตลาดปัจจัยการผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายได้ประชาชาติ การวัด 

รายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การก�าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การคลัง 

นโยบายการคลงั การเงิน นโยบายการเงิน เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ การเงนิระหว่าง

ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย





ภาคผนวก



หลักสูตรการศึกษา236

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(วิชำเอกกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว)

เพือ่ให้การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะของนักศึกษาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ (วชิาเอกการจดัการการท่องเทีย่ว) 

เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จงึก�าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ

ของนักศึกษาไว้ดังนี้

1. การฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะในวชิาเอกการจัดการการท่องเทีย่วเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

2. นักศึกษาที่ศึกษาโครงสร้างของหลักสูตร 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่วยกิต จะส�าเร็จหลักสูตรนี้ได้ 

จะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง

3. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 3.1 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง  

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

ตัวแทนท่องเที่ยว และ

 3.2 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวหรือโรงแรม ไม่น้อยกว่า  

350 ชั่วโมง เว้นแต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในข้อ 5

4. เมื่อนักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้ว

จะแสดงความจ�านงขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอน ดังนี้

 4.1 ให้นกัศึกษายืน่ใบค�าร้องขอเข้ารับการฝึกปฏบิตัเิสริมทกัษะ ณ สถานประกอบการ ให้สาขา

วิทยาการจัดการพิจารณาเห็นชอบ

 4.2 สาขาวิชาวิทยาการจดัการจะส่งหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการรบันกัศกึษาเข้าฝึกปฏบิตัิ

เสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ พร้อมแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปยังสถานประกอบการ

 4.3 ผูท้ีร่บัผดิชอบดแูลการฝึกปฏิบตัเิสรมิทกัษะของนกัศกึษา ณ สถานประกอบการนัน้จะเป็น

ผู้ประเมินและแจ้งผลการประเมินกลับมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ โดยสามารถส่งกลับมาโดยตรงที่

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หรือใส่ซองปิดผนึกและให้นักศึกษาน�าส่งกลับมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 4.4 เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงาน

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ

เสริมทักษะ
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 4.5 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามโครงสร้างชุดวิชาของหลักสูตรแล้ว 

แต่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษา

สถานภาพจนกว่าการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์

5. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอยกเว้นการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการตามข้อ 3 ส่วนที่ 2 

ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 5.1 เป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวหรือโรงแรม 

โดยมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

 5.2 ส�าเรจ็การศกึษาและผ่านการฝึกงานวชิาการท่องเทีย่วหรอืการโรงแรมจากสถาบนัการศึกษา 

ที่มีการก�าหนดระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา หรือ 

ไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยมีการระบุระยะเวลาการฝึกงานไว้ในใบรายงานผลการศึกษา หรือ

 5.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวหรือโรงแรมเป็นเวลา 

น้อยกว่า 3 ปี และส�าเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมวิชาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมจากสถาบัน 

การศึกษาที่เน้นวิชาชีพ ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและการศึกษาหรือการฝึก

อบรมรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

 5.4 เป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเป็นผู้สอนในหลักสูตรการท่องเท่ียว หรือการโรงแรม 

โดยมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

 5.5 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม หรือ

การท่องเทีย่ว หรอืธรุกจิบริการ หรอืสาขาวชิาอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง และมปีระสบการณ์การปฏบิติังานทีเ่กีย่วข้อง 

ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

6. ผลการประเมินการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ณ สถานประกอบการจะระบใุนใบรายงานผลการศกึษา
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สถานประกอบการในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

1.  สถานประกอบการที่นักศึกษาสามารถเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ควรมีลักษณะข้อใด 

ข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

 1.1 เป็นบริษัทน�าเที่ยวที่เป็นเครือข่ายนานาชาติ หรือเป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจ 

การท่องเที่ยว หรือเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

 1.2  เป็นสถานประกอบการโรงแรมหรือรีสอร์ททีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพการด�าเนนิ

งานจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น คุณภาพการบริหาร (มาตรฐาน ISO 9002) และคุณภาพ

สิง่แวดล้อม (มาตรฐาน ISO 14000) หรอืเป็นสถาบนัเครอืข่ายนานาชาต ิหรอืเป็นสมาชกิของสมาคมโรงแรม

ไทย หรือรีสอร์ทที่มีจ�านวนห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป และมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

 1.3  เป็นสถานประกอบการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาวิทยาการ

จัดการ

2.  นักศึกษาจะต้องเข้ารบัการฝึกปฏิบตัเิสรมิทกัษะ ณ สถานประกอบการธรุกจิน�าเทีย่วหรอืโรงแรม 

ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

3.  วิธีการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวหรือโรงแรม มีดังนี้

 3.1  กรณีนักศึกษาติดต่อสถานประกอบการเอง ให้นักศึกษาประสานงานกับสถานที่ที่มีความ

ประสงค์จะเข้ารับการฝึกในเบื้องต้น และขอความเห็นชอบการเข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ

ที่ติดต่อนั้นจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการก่อน โดยนักศึกษาท�าหนังสือขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถาน

ประกอบการที่ติดต่อได้ด้วยการกรอกแบบค�าร้องมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ พร้อมท้ังระบุสถานท่ี 

ระยะเวลา แผนการฝึกปฏิบัติ และบุคคลท่ีติดต่อได้ของสถานประกอบการ (โดยระบุช่ือ ต�าแหน่ง  

เบอร์โทรศัพท์ของบุคลากรของสถานประกอบการ) เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

จะแจ้งนักศึกษาทราบและท�าหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติไปที่สถานประกอบการ

 3.2  กรณีที่นักศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการได้ด้วยตนเอง 

ให้นักศึกษาแจ้งวิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาวิทยาการจัดการทราบ เพื่อให้ 

สาขาวิชาฯ พิจารณาก�าหนดสถานประกอบการส�าหรับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะให้กับนักศึกษา และ 

แจ้งนักศึกษาทราบและท�าหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติไปที่สถานประกอบการ

สถานประกอบการในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี 

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีนกัศกึษาสามารถเลอืกศกึษาได้จากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ 

ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า หรอืใน

ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามประกาศฯ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2559) ยกเว้น

ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการก�าหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการท�ากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ

องค์กรวิชาชีพก�าหนด

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะ 

ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพ่ือการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา 

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

 9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

 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 ทักษะการแปล
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 17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 

 18. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 

 19. ชุดวิชา 14422 การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 

 20. ชุดวิชา 16344  การพูดและการแสดงส�าหรับวิทยุกระจายเสียง 

 21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

 22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง 

 23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 

 24. ชุดวิชา 16440 การเขียนส�าหรับส่ือส่ิงพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 

 25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อส่ิงพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 27. ชุดวิชา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยกุระจายเสียง

 28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 

 29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทศัน์ข้ันสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทศัน์ข้ันสูง 

 30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 

 31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์

 33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน

 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

 47. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
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 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 การสอนกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ

 58. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาส�าหรับครู

 60. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์ส�าหรับครู

 61. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์ส�าหรับครู

 62. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์ส�าหรับครู

 63. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พ้ืนฐาน

 64. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจ�านวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 66. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบ้ืองต้น

 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: ภาษาศาสตร์ส�าหรับครู

 73. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีส�าหรับครู

 74. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์ส�าหรับครู

 75. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา ส�าหรับครู

 76. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับส่ิงมีชีวิต

 78. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร ์

    และความน่าจะเป็น

 79. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
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 80. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 81. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 82. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมส�าหรับโรงเรียนและชุมชน

 83. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 84. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านส�าหรับครู

 85. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนส�าหรับครู

 86. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์ส�าหรับครู

 87. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการส�าหรับครู

 88. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยส�าหรับครู

 90. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์ส�าหรับครู

 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  และทฤษฎีจ�านวน

 98. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 99. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 100. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 103. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 104. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา

 105. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา

 106. ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ

 107. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 108. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 

 109. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 110. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 111. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
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 112. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกส�าหรับพยาบาล

 113. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 114. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 115. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 116. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 117. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 118. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

 119. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบ�าบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

 120. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 121. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 122. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

 123. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและการประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 124. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

 125. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

 126. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 127. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 128. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 129. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 130. ชุดวิชา 55315/55329  นวดแผนไทย 2

 131. ชุดวิชา 55316/55330  การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 132. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 133. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 134. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 135. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 136. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 137. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 138. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 139. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 

 140. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 

 141. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 142. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 143. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

 144. ชุดวิชา 91458 การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้
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 145. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 146. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 147. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 148. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 149. ชุดวิชา 96401 ระบบส�านักงานอัตโนมัติ

 150. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 151. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 152. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 153. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 154. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 155. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเคร่ืองจักรกลการผลิต

 156. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม

 157. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 158. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 159. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนูนและพ้ืนราบ

 160. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 161. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 162. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 163. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 164. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 165. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 166. ชุดวิชา 99311 ระบบส�านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 167. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 168. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง

 169. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 170. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 171. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

 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 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8.  ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 9.  ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

 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 การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 20. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงส�าหรับวิทยุกระจายเสียง

 21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

 22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง 

 23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 

 24. ชุดวิชา 16440 การเขียนส�าหรับส่ือส่ิงพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อส่ิงพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

 26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์ 

 27. ชุดวิชา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง

 28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 

 29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง 
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 30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 

 31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 

 32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

 33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 

 34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน

 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

 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 การสอนกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ

 58. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาส�าหรับครู

 60. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์ส�าหรับครู

 61. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์ส�าหรับครู

 62. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์ส�าหรับครู



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 247

 63. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พ้ืนฐาน

 64. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจ�านวน 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: ภาษาศาสตร์ส�าหรับครู

 73. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีส�าหรับครู

 74. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์ส�าหรับครู

 75. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา ส�าหรับครู

 76. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับส่ิงมีชีวิต

 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 วิทยาการสิ่งแวดล้อมส�าหรับโรงเรียนและชุมชน

 83. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 84. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านส�าหรับครู

 85. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนส�าหรับครู

 86. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์ส�าหรับครู

 87. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการส�าหรับครู

 88. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยส�าหรับครู

 90. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์ส�าหรับครู

 91. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 92. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 93. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 94. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
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 95. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 96. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 97. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจ�านวน

 98. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 99. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 100. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 103. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 104. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 105. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

 106. ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 

 107. ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ 

 108. ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 

 109. ชุดวิชา 32204 การบัญชีขั้นต้น 

 110. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 111. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 

 112. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 113. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 114. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ

 115. ชุดวิชา 51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

 116. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกส�าหรับพยาบาล 

 117. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 118. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 119. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 120. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 

 121. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 122. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

 123. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบ�าบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

 124. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 

 125. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 126. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

 127. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
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 128. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย 

 129. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

 130. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 131. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 132. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 133. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 134. ชุดวิชา 55315/55329  นวดแผนไทย 2

 135. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 

 136. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

 137. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 138. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 139. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 140. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 

 141. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม 

 142. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 143. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 

 144. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 

 145. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 146. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน 

 147. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 148. ชุดวิชา 91458 การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้ 

 149. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

 150. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง 

 151. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 

 152. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 153. ชุดวิชา 96401 ระบบส�านักงานอัตโนมัติ 

 154. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 

 155. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

 156. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

 157. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 158. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 159. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเคร่ืองจักรกลการผลิต
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 160. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม 

 161. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 162. ชุดวิชา  97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 

 163. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนูนและพ้ืนราบ 

 164. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 165. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ 

 166. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 

 167. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

 168. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 169. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 170. ชุดวิชา 99311 ระบบส�านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 171. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 172. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง

 173. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 174. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 175. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ทุกวิชาเอก)

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพ่ือการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6.  ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8.  ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 9.  ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

 10.  ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 11.  ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 12.  ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 13.  ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

  14.  ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
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 15.  ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 16.  ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 17.  ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 18.  ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 19.  ชุดวิชา 14422 การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 20. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงส�าหรับวิทยุกระจายเสียง

 21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

 22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง 

 23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 

 24. ชุดวิชา 16440 การเขียนส�าหรับส่ือส่ิงพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อส่ิงพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

 26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์ 

 27. ชุดวิชา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง

 28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 

 29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง 

 30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 

 31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 

 32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 

 34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน

 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
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 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 การสอนกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ

 58. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาส�าหรับครู

 60. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์ส�าหรับครู

 61. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์ส�าหรับครู

 62. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์ส�าหรับครู

 63. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พ้ืนฐาน

 64. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจ�านวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 66. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบ้ืองต้น

 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: ภาษาศาสตร์ส�าหรับครู

 73. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีส�าหรับครู

 74. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์ส�าหรับครู

 75. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา ส�าหรับครู

 76. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับส่ิงมีชีวิต
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 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 วิทยาการสิ่งแวดล้อมส�าหรับโรงเรียนและชุมชน

 83. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 84. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านส�าหรับครู

 85. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนส�าหรับครู

 86. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์ส�าหรับครู

 87. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการส�าหรับครู

 88. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยส�าหรับครู

 90. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์ส�าหรับครู

 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 และทฤษฎีจ�านวน

 98. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 99. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 100. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 103. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 104. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 105. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

 106. ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 

 107. ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ 

 108. ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  

 109. ชุดวิชา 32204 การบัญชีข้ันต้น 
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 110. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 111. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว* 

 112. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 113. ชุดวิชา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมคัคเุทศก์และการบรกิารในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว*

   (* ส�าหรบันกัศกึษาวชิาเอกการจดัการการท่องเท่ียว สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวิชานี้ได้)

 114. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ

 115. ชุดวิชา 51102  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

 116. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกส�าหรับพยาบาล 

 117. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 118. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 119. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 120. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 

 121. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 122. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

 123. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบ�าบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

 124. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 

 125. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 126. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

 127. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 128. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย 

 129. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

 130. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 131. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 132. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 133. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 134. ชุดวิชา 55315/55329  นวดแผนไทย 2

 135. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย 

 136. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

 137. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 138. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 139. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 140. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 255

 141. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม 

 142. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 143. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 

 144. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 

 145. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 146. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน 

 147. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

 148. ชุดวิชา 91458 การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้ 

 149. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

 150. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง 

 151. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 

 152. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 153. ชุดวิชา 96401 ระบบส�านักงานอัตโนมัติ 

 154. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 

 155. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ 

 156. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

 157. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 158. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 159. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเคร่ืองจักรกลการผลิต

 160. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม 

 161. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 162. ชุดวิชา  97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 

 163. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนูนและพ้ืนราบ 

 164. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 165. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ 

 166. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม 

 167. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

 168. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 169. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 170. ชุดวิชา 99311 ระบบส�านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 171. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
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 172. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง

 173. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 174. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 175. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่   

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพ่ือการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8. ชุดวิชา 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

 9. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 10. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

 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 การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 21. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงส�าหรับวิทยุกระจายเสียง

 22. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

 23. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง

 24. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 25. ชุดวิชา 16440 การเขียนส�าหรับส่ือส่ิงพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 26. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อส่ิงพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 27. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
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 28. ชุดวิชา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง

 29. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 30. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง

 31. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 32. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 33. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 34. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 35. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน

 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 การสอนกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ

 59. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
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 60. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาส�าหรับครู

 61. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์ส�าหรับครู

 62. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์ส�าหรับครู

 63. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์ส�าหรับครู

 64. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พ้ืนฐาน

 65. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 66. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจ�านวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 67. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบ้ืองต้น

 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: ภาษาศาสตร์ส�าหรับครู

 74. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีส�าหรับครู

 75. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์ส�าหรับครู

 76. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา ส�าหรับครู

 77. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 78. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับส่ิงมีชีวิต

 79. ชุดวิชา 22351 คณติศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พชีคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 80. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 81. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 82. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 83. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมส�าหรับโรงเรียนและชุมชน

 84. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 85. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านส�าหรับครู

 86. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนส�าหรับครู

 87. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์ส�าหรับครู

 88. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการส�าหรับครู

 89. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 90. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยส�าหรับครู

 91. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์ส�าหรับครู

 92. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา
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 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  และทฤษฎีจ�านวน

 99. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน 

 100. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 101. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 103. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 104. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 105. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา

 106. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

 107. ชุดวิชา 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

 108. ชุดวิชา 30202 หลักการบัญชี

 109. ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร

 110. ชุดวิชา 32477  การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

 111. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม

 112. ชุดวิชา  32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 113. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ

 114. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 115. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกส�าหรับพยาบาล

 116. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 117. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 118. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 119. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

  120. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 121. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

 122. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบ�าบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

  123. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

  124. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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 125. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

 126. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 127. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

 128. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

  129. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

  130. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

  131. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

  132. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

  133. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

  134. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

  135. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

  136. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

  137. ชุดวิชา 55319/55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

  138. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

  139. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

  140. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 141. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

  142. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 143. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

  144. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

  145. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

  146. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

  147. ชุดวิชา 91458 การจัดการส่ิงแวดล้อมป่าไม้

  148. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

  149. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

  150. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

  151. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

  152. ชุดวิชา 96401 ระบบส�านักงานอัตโนมัติ

  153. ชุดวิชา 96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี

 154. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

  155. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

  156. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

  157. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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  158. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

  159. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเคร่ืองจักรกลการผลิต

  160. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม

 161. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 162. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

  163. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนูนและพ้ืนราบ

  164. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

  165. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

  166. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

  167. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

  168. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 169. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

  170. ชุดวิชา 99311 ระบบส�านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  171. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

  172. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง

  173. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

  174. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

  175. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
  

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 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8. ชุดวิชา 13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ

 9. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 10. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

 11. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
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 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 การน�าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 21. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงส�าหรับวิทยุกระจายเสียง

 22. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

 23. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ข้ันสูง

 24. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 25. ชุดวิชา 16440 การเขียนส�าหรับส่ือส่ิงพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 26. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อส่ิงพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 27. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 28. ชุดวิชา 16446 การผลติรายการวิทยกุระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง

 29. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 30. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง

 31. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 32. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 33. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์

 34. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 35. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตส่ือชุมชน

 36. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 37. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 38. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 39. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 40. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 41. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
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 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 การสอนกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ

 59. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 60. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาส�าหรับครู

 61. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์ส�าหรับครู

 62. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์ส�าหรับครู

 63. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์ส�าหรับครู

 64. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พ้ืนฐาน

 65. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 66. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจ�านวน 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: ภาษาศาสตร์ส�าหรับครู

 74. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีส�าหรับครู
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 75. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์ส�าหรับครู

 76. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา ส�าหรับครู

 77. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 78. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับส่ิงมีชีวิต

 79. ชุดวิชา 22351 คณติศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พชีคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 80. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 81. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 82. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 83. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมส�าหรับโรงเรียนและชุมชน

 84. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 85. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านส�าหรับครู

 86. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนส�าหรับครู

 87. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์ส�าหรับครู

 88. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการส�าหรับครู

 89. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 90. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยส�าหรับครู

 91. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์ส�าหรับครู

 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  และทฤษฎีจ�านวน

 99. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 100. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 101. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 102. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 103. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 104. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 105. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา

 106. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา

 107. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
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 108. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืม

 109. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 110. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 111. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกส�าหรับพยาบาล

 112. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 113. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 114. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 115. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 116. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 117. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ�าบัดโรคเบื้องต้น

 118. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบ�าบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

 119. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 120. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 121. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

 122. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 123. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

 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

 136. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 137. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 138. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 139. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 140. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
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 141. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 142. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

 143. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 144. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 145. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ือง

 146. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 147. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 148. ชุดวิชา 96401 ระบบส�านักงานอัตโนมัติ

 149. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 150. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 151. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 152. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 153. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 154. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เคร่ืองจักร วัสดุ และการบ�ารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเคร่ืองจักรกลการผลิต

 155. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

    ในอุตสาหกรรม

 156. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 157. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 158. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนูนและพ้ืนราบ

 159. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 160. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 161. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 162. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 163. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 164. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 165. ชุดวิชา 99311 ระบบส�านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 166. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 167. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง

 168. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 169. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 170. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่
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หมายเหตุ 1. ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา  ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหน่ึง 

  ทางบริหารธุรกิจที่มิใช่สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ขอแนะน�าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

  ชุดวิชา 32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด�าเนินงาน ในหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้มีความรู้และ 

  จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป

 2. ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี  

  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ขอแนะน�าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห ์

  เชิงปริมาณ ในหมวดวิชาเลือกเสรี เพ่ือให้มีความรู้และจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป

อนึง่ ส�าหรบัเกณฑ์การลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเกนิโครงสร้างหลักสูตร นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีน 

เรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ไว้เฉพาะส�าหรับหลักสูตรนั้นๆ

3. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ�้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 และองค์การแห่งการเรียนรู้

การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การเงินส่วนบุคคลและการภาษอีากร                                   

การจัดการการขายและศิลปะการขาย 

การจัดการการเงิน

การจัดการการเงิน การตลาด 

 และการด�าเนินงาน

การจัดการการตลาด 

การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

 และการโรงแรม

การจัดการการผลิตและด�าเนินงาน

 และหลักการตลาด

การจัดการความเสี่ยงและ

 หลักการประกันภัย

การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง

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

Personal Finance and Taxation

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

Project Management for Construction

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

32340

32316

32303

32339

32302

32337

30210

32332

31311

31410

31303

32473

33442

32326

32336

32304
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการทรัพยากรอาคาร

การจัดการธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการ 

 และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

การจัดการธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์และ 

 การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว 

การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

 ระหว่างประเทศ

การจัดการนวัตกรรมและการจัดการ

 เพื่อความยั่งยืน

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการ 

 โรงแรม

การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 

 และการสอบบัญชี

การใช้ภาษาอังกฤษ

การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล

การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

 การบริหารโครงการ

การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบริหารท้องถิ่น

การบริหารราชการไทย

การบัญชีการเงินและการบัญชี

 เพื่อการจัดการ 

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศ

 ทางการบัญชี

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 Management and Sustainable 

 Management

Product and Price Management

Hotel Management and Strategies

Organization Management and Organization

 Behavior

Information Technology Application 

 in Accounting and Auditing

Interaction: Effective Communication

 In English

Contemporary Marketing and

 Digital Marketing

International and Global Marketing

Institutional Marketing and Service Marketing

Agricultural Marketing and Thai Economy

Public Service Administration and Networking

 Project Management

Occupational Health and Safety Management

Local Administration

Thai Public Administration

Financial Accounting and Managerial 

 Accounting

Intermediate Accounting I and Accounting 

 Information System

31402

32478

32408

32477

32486

32493

32432

32479

33309

32443

10171

32489

32475

32476

32414

33449

33311

54102

33421

33201

30208

32207



หลักสูตรการศึกษา270

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและ

 การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

 ระบบสารสนเทศ

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2

การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง

การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

 และการจัดการที่พักทางเลือก

การพนักงานสัมพันธ์และการบริหาร

 ค่าตอบแทน

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

การวางแผนงานก่อสร้าง

การวิเคราะห์โครงการ

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและ

 การจัดการสินเชื่อ

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ

 การควบคุมทางการเงิน

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและ

 การควบคุมภายใน

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง

การส�ารวจปริมาณและการประมาณราคา

การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

คณิตศาสตร์และสถิติ

คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์

 เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

Intermediate Accounting II,
 Financial Reporting and Financial

 Statements Analysis

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

Tax Accounting and Tax Planning

Accounting and Finance for Construction

Entrepreneurship on Small Hotel Business 

 and Alternative Accommodation

Employee Relations and Compensation 

 Management

Investments and Securities Analysis

Construction Planning

Project Analysis

Financial Instruments Analysis and 

 Credit Management

Consumer Behavior Analysis

Business Research and Financial 

 Planning and Control

Research in Public Administration

Business Building and Entrepreneurship

Auditing, Internal Auditing and 

 Internal Control

Advanced Auditing and Internal Auditing

Quantity Survey and Cost Estimate

Marketing Communication and Promotion

Mathematics and Statistics

Mathematics, Business Statistics and

 Quantitative Analysis for Decision Making

32208

32209

32314

32311

32446

32447

30105

32478

32453

32457

31301

31405

32490

32333

32454

33304

32449

32324

32444

31302

32474

30205

30212
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการ

 ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ

 การท่องเที่ยวอาเซียน 

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

ทักษะชีวิต

เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ

เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 งานก่อสร้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับอุตสาหกรรม

 ท่องเที่ยว

ไทยกับสังคมโลก

ไทยศึกษา

ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ

 ห่วงโซ่อุปทาน 

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

นวัตกรรมการบริการและการจัดการ

 ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมบริการ

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง

ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ

Professional Knowledge for Tourist Guide 

 and  Services in Tourism Industry

Introduction to Tourism and 

 Tourism Industry

Fundamental Knowledge for Tourist Guide

 and  ASEAN Tourism 

Financial Market and Institution

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 Industry

Thailand and the World Community

Thai Studies

International Business and Supply Chain

 Management

International Business and Finance

Public Policy and Planning

Service Innovation and Service Businesses

 Management in Hospitality Industry

Public Administrative Concepts and Theories

Professional Experience in Finance

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

32485

32335

32484

32344

10103

33402

31407

31408

31305

32338

10152

10151

32343

32455

33303

32488

33208

32456

32482

32481

31406

32435

33401
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษส�าหรับนักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานโรงแรม

ระบบสารสนเทศทางการเงินและ 

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัย 

 การตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจ

  อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อชีวิต

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและ

 การภาษีอากร

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

สังคมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชี

 เพื่อการจัดการ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

องค์การและการจัดการ และการจัดการ

 ทรัพยากรมนุษย์

องค์การและการจัดการ และการจัดการ

 เชิงกลยุทธ์

อารยธรรมมนุษย์

Business Plan and Business Research

Leadership and Organizational Behaviour

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

Marketing Information System  and Marketing

 Research and Feasibility Study  

Management Information Systems and 

 e-Business

Science, Technology and Environment

 for Life

Managerial Economics and Taxation

Economic and Public Finance

Business Statistics and Quantitative Analysis

Human Society

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

32494

32342

10163

10162

10161

11302

10111

11301

11303

32331

32334

32341

10141

32330

33207

32206

10131

10164

32483

33302

60120

30211

32210

10121



บันทึก

 

 



บันทึก

 

 



ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นราธิป	ศรีราม

   
บรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภาวิน	ชินะโชติ

	 อาจารย์	ดร.พนมพัทธ์	สมิตานนท์	

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาวเบญจมาศ	นนทรักษ์

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2561



หลักสูตรการศึกษา

มสธ. แหล่งการศึกษา
ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด ฝพส.สว.897

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา 2561-2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


