มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ฝพส.สว.1032

ไปปาก
เกร็ด

ไป จ.น

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์

ี

นทบุร

ไป จ.ปทุมธานี

ม.

4. 5 ก
ย์
พาณิช
ธ.ไทย

มสธ.

วัดผาสุกมณีจักร

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

5 กม.
วัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ้ง

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่
ไปดอนเมือง

สายรถที่ผ่าน
1. รถโดยสารประจำ�ทาง

- 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

หลักสูตรการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือใ นการศึกษาตลอดหลักสูตร
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คำคาน
�นำา �
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะทีเ่ ป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ดและมีปณิธานประการหนึ่ง
ที่มุ่ง พั ฒ นาคุณ ภาพของประชาชนทั่ ว ไป เพิ่ม พู น วิท ยฐานะแก่ผู ้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อสาหรับผู ้สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต ้น/ตอนปลาย เพือ
่ สนองความต ้องการของบุคคล
้ เรียน
และสังคม โดยการจัดระบบการเรียนการสอนทีเ่ อือ
้ อ านวยต่อการศึกษาได ้ด ้วยตนเอง ไม่ต ้องเข ้าชัน
ตามปกติ ดังเช่นทีม
่ หาวิทยาลัยอืน
่ ๆ ได ้ยึดถือปฏิบต
ั โิ ดยทัว่ ไป
เพื่อ สนองตอบต่อ ปณิ ธ านดั งกล่าวข ้างต ้น สาขาวิช าวิท ยาการจั ด การจึง ได ้เปิ ดสอนหลัก สูต ร
ระดับปริญญาตรีตัง้ แต่ปีการศึกษา 2523 – ปั จจุบัน และระดับบัณฑิตศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2543 – ปั จจุบัน
โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีทเี่ ปิ ดสอนและเปิ ดรับสมัครนั กศึกษาใหม่ในแต่ละปี การศึกษา ได ้แก่
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร ้าง (ต่อเนือ
่ ง)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด ้วย 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด
และวิชาเอกการจัดการการท่องเทีย
่ ว
4. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
เอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิท ยาการจัดการฉบับ นี้ได ้ประมวลสาระสาคัญ ทีส
่ มัค รเป็ น
นั ก ศึก ษาใหม่ แต่ละปี การศึกษา ควรรู ้เกีย
่ วกับ หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรีดังกล่าว เพื่ออานวยประโยชน์
ให ้แก่นักศึกษาในการวางแผนการเรียนและการจัดการเรียนให ้สามารถสาเร็จการศึกษาได ้ดังทีม
่ งุ่ หวัง

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจ ัดการ
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ความรู้เความรู
กี่ยวกัเ้ กีบย่ สาขาวิ
ชาวิชาการจ
ทยาการจั
วก ับสาขาวิ
ัดการ ดการ
1. หล ักการและเหตุผล
โดยเหตุทม
ี่ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได ้รับการสถาปนาขึน
้ เพื่อให ้การศึกษาแก่ประชาชน
่ การสอนทางไกล การกาหนดสาขาวิชาทีจ
ในระบบเปิ ด ซึง่ เป็ นการศึกษาด ้วยตนเองโดยอาศัยสือ
่ ะเปิ ดสอน
ใช ้หลักเกณฑ์ด ้านความต ้องการของสังคมและความพร ้อมของมหาวิทยาลัยทีจ
่ ะให ้การศึกษาได ้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานเป็ นสาคัญ การประเมินความต ้องการของสังคมนั น
้ ได ้อาศัยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ และการสารวจความคิดเห็ น ของประชาชนทีม
่ ต
ี ่อ
มหาวิท ยาลัยเปิ ดเป็ นพื้น ฐาน ส่วนทางด ้านความพร ้อมนั ้น ได ้ค านึงถึง ประสบการณ์ แ ละความถนั ด ของ
บุค ลากรทีจ
่ ะจั ดหาได ้ในระยะเริม
่ ต ้น ลักษณะของสาขาวิชาที่ เอือ
้ ต่อ การสอนระบบทางไกล และปั จจั ย
่ การสอนทีม
เกือ
้ กูลทางด ้านสือ
่ อ
ี ยูใ่ นสังคมไทย
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข ้างต ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเปิ ดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึง่ จะ
เปิ ดสอนหลักสูตรต่างๆ ในแขนงวิชาการจัดการงานก่อสร ้าง แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริห ารรัฐกิจ
และแขนงวิชาการบัญชี นับตัง้ แต่ปีการศึกษา 2523 - 2524 เป็ นต ้นมาจนถึงปั จจุบน
ั นี้
หลั ก สูต รต่ า งๆ ของสาขาวิช าวิท ยาการจั ด การที่เ ปิ ดสอนมหาวิท ยาลั ย สุโ ขทั ย ธรรมาธิร าช
่ ส านั กงาน
และส านั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม: สป.อว. (เดิมชือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.) ได ้พิจารณาความสอดคล ้องของหลักสูตรแล ้ว ดังนี้
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร ้าง (ต่อเนือ
่ ง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
สป.อว. ได ้พิจารณาความสอดคล ้องของหลักสูตรแล ้วเมือ
่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต วิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สกอ. ให ้ความ
เห็นชอบแล ้วเมือ
่ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สกอ. ให ้ความเห็ นชอบแล ้วเมือ
่ วันที่
19 มีนาคม พ.ศ. 2561
หลักสูต รบัญ ชีบัณ ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สป.อว. ได ้พิจารณาความสอดคล ้องของ
หลักสูตรแล ้วเมือ
่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรองว่าเป็ น
ปริญญาตรีทางการบัญชีตามมาตรา 7(6) แห่งพระราชบัญญัตวิ ช
ิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 สามารถสมัครเป็ น
สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได ้ และมีคณ
ุ สมบัตข
ิ อขึน
้ ทะเบียนฝึ กหัดงานเข ้ารับการทดสอบเป็ น
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตได ้ ตามหนังสือที่ สวบช. 1119/2564 ลงวันที่ 25 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2564
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต (ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565) สภามหาวิท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาอนุมัตแ
ิ ล ้วเมือ
่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ปั จจุบน
ั อยู่ระหว่างการพิจารณา
ความสอดคล ้องของหลักสูตรจาก สป.อว.
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2. ว ัตถุประสงค์
2.1 ว ัตถุประสงค์ทว่ ั ไป
1) เพื่อพั ฒ นาบุคลากรและผลิตบัณ ฑิตในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึง่ เป็ นการสนั บ สนุ น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) เพือ
่ ส่งเสริมการวิจัยค ้นคว ้าในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพือ
่ ความก ้าวหน ้าทางวิชาการ
และเพือ
่ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
3) เพือ
่ เป็ นศูนย์บริการทางวิชาการแก่ประชาชน ตลอดทัง้ การเผยแพร่ความรู ้ด ้านวิทยาการ
จัดการในหมูน
่ ักธุรกิจ ข ้าราชการ และนั กบริหารด ้านต่างๆ
4) เพือ
่ ส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด ้านการบริหารและการจัดการ
2.2 ว ัตถุประสงค์เฉพาะ

หล ักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต วิชาเอกการจ ด
ั การงานก่อสร้าง (ต่อเนือ
่ ง) มีวัตถุประสงค์
เพือ
่ ผลิตบัณฑิตให ้มีคณ
ุ ลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ดงั นี้
1) เพื่อผลิตบุคลากรทีม
่ ค
ี วามรู ้ในหลักวิชาการด ้านการจัดการงานก่อสร ้างตามความต ้องการ
ของอุตสาหกรรมการก่อสร ้าง
2) เพื่อผลิตบุคลากรทีม
่ ท
ี ักษะในการปฏิบัตงิ านด ้านการจัดการงานก่อสร ้างเพื่อให ้สามารถ
ปฏิบต
ั งิ านในหน ้าทีไ่ ด ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อ พั ฒ นาศัก ยภาพของบุค ลากรทั ง้ ในภาครั ฐ และเอกชนในวิช าชีพ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การจัดการงานก่อสร ้าง
4) เพื่อ เสริม สร ้างบุค ลากรให ้มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และเจตคติท ี่ด ีต่อ วิช าชีพ การจั ด การ
่ สัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม
งานก่อสร ้าง มีระเบียบวินัย มีความซือ

หล ักสูต รบริห ารธุร กิจ บ ัณฑ ต
ิ วช
ิ าเอกการจ ัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให ้มี
คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ดงั นี้
1) เพื่อ ผลิต บุค ลากรที่มค
ี วามสามารถในการบริห ารธุรกิจ ทางด ้านการจัด การให ้เพีย งพอ
และตรงกับความต ้องการของตลาด
2) เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ใ้ นการบริห ารธุ ร กิจ ทางด ้านการจั ด การ อั น จะส่ง ผลให บ
้ ุ ค ลากร
สามารถปฏิบต
ั งิ านในหน ้าทีไ่ ด ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อขยายโอกาสให ้ผู ้ปฏิบัตงิ านทัง้ ในภาครัฐ และเอกชนได ้มีโอกาสพั ฒ นาและศึกษา
วิชาการบริหารธุรกิจทางด ้านการจัดการ เพือ
่ ยกระดับการทางานในอาชีพให ้ก ้าวหน ้ายิง่ ขึน
้
4) เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให ม
้ ี ค วามรู ท
้ างวิช าการ แ ละความสามารถในทางปฏิบั ต ิอ ย่ า ง
มืออาชีพ ทัง้ มีความสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพเพือ
่ ยกระดับมาตรฐานด ้านการจัดการ และเพือ
่ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ผลิตบัณฑิตให ้มีคณ
ุ ลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์
ดังนี้
1) เพื่อผลิตบุคลากรทีม
่ ค
ี วามสามารถในการบริหารธุรกิจให ้เพียงพอและตรงกับความต ้องการ
ของตลาด
2) เพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ทางด ้านการบริหารธุรกิจ อันจะส่งผลให ้บุคลากรสามารถปฏิบัตงิ าน
ในหน ้าทีไ่ ด ้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) เพื่อ ขยายโอกาสให ้ผู ้ปฏิบัต งิ านทัง้ ในภาครั ฐและเอกชนได ้มีโอกาสพั ฒ นาและศึก ษา
วิชาการบริหารธุรกิจ เพือ
่ ยกระดับการทางานในอาชีพให ้ก ้าวหน ้ายิง่ ขึน
้
4) เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให ม
้ ี ค วามรู ท
้ างวิช าการ และความสามารถในทางปฏิบั ต ิอ ย่ า ง
มือ อาชีพ ทั ง้ มีค วามส านึก ในจรรยาบรรณวิช าชีพ เพื่อ ยกระดับ มาตรฐานด ้านการจั ด การธุร กิจ และเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หล ักสูตรบ ัญชีบ ัณฑิต มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ผลิตบัณฑิตให ้มีคณ
ุ ลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ดงั นี้
1) เพือ
่ ผลิตบุคลากรทางการบัญชีทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ได ้มาตรฐานทางวิชาชีพ มีสมรรถนะเชิงเทคนิค
ด ้านวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
2) เพือ
่ ส่งเสริมให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวิชาชีพทางการบัญชีตระหนั กในภาระหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ
ทางด ้านการบัญชีทม
ี่ ต
ี อ
่ กิจการธุรกิจ กิจการไม่แสวงหากาไร ตลอดจนผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย หน่ วยงาน
ทีก
่ ากับดูแล และสาธารณชน

หล ักสูตรรฐั ประศาสนศาสตรบ ณ
ั ฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให ้มีคุณลักษณะทีพ
่ ึง
ประสงค์ดงั นี้
1) มีความรู ้ความสามารถและสมรรถนะสูงในด ้านบริหารรัฐกิจให ้เพียงพอและตรงกับความต ้องการ
ขององค์การภาครัฐและเอกชน
2) เพื่ อ เพิ่ ม พู น องค์ค วามรู ้ วิธ ีก ารและเทคนิ ค การบริห ารภาครั ฐ อั น จะส่ง ผลให บ
้ ั ณ ฑิต
สามารถปฏิบต
ั งิ านในหน ้าทีไ่ ด ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อขยายโอกาสให ้ประชาชนและผู ้ปฏิบัต งิ านทัง้ ในภาครั ฐและเอกชนได ้พั ฒนาสมรรถนะ
และศึกษาวิชาการด ้านบริหารรัฐกิจ เพือ
่ ยกระดับการทางานในอาชีพให ้ก ้าวหน ้ายิง่ ขึน
้
4) เพื่ อพั ฒนาบุ คคลในองค์ การภาครั ฐและเอกชนให ม
้ ี ความรู ท
้ างวิชาการบริ หาร และเสริ ม
สร า้ งสมรรถนะในการปฏิ บั ต ิงานอย่ างมื ออาชีพ อี กทั ้งมี จ ิตสาธารณะ มี คุ ณธรรมและจริยธรรม มี ความส านึ ก
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัด การ และเพื่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

3. คณะกรรมการทีป
่ รึกษาประจาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได ้แต่งตัง้ ผู ้ทรงคุณวุฒ จ
ิ ากสถาบันอุดมศึกษาและหน่ วยงานต่างๆ
เป็ นกรรมการที่ป รึกษาประจ าสาขาวิชาวิทยาการจั ดการ เพื่ อพิ จารณาเสนอความเห็ นเกี่ยวกั บ มาตรฐาน
การศึกษา การพั ฒนาหลักสูตร การสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ดังมี
รายนามต่อไปนี้
1) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ประธานกรรมการ

2) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์

กรรมการ

3) ศาสตราจารย์พษ
ิ ณุ จงสถิตย์วัฒนา

กรรมการ

4) รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป

กรรมการ

5) รองศาสตราจารย์นพ
ิ ันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

กรรมการ

6) อาจารย์ ดร.ไมตรี วสันติวงศ์

กรรมการ

7) อาจารย์ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส

กรรมการ

8) อาจารย์พงศ์โพยม วาศภูต

กรรมการ

9) อาจารย์ศภ
ุ ฤกษ์ ศูรางกูร

กรรมการ
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10) อาจารย์วศ
ิ าลท์ บูรณสันติกล
ู

กรรมการ

11) ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

เลขานุการ

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ)
12) เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ผู ้ช่วยเลขานุการ

(อาจารย์ ดร.ณั ฐปภัสษ์ จุ ้ยเจริญ)

4. คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได ้แต่งตั ง้ คณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทา
หน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาดาเนินงานด ้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
่ น
่ื ตามทีส
่ ภามหาวิทยาลัย
หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ

ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง

กรรมการ

3) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์

กรรมการ

4) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ

กรรมการ

5) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

กรรมการ

6) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนันท์ อุปรมัย

กรรมการ

7) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์จัก พิรย
ิ ะพรสิร ิ

กรรมการ

8) อาจารย์ ว่าทีร่ ้อยตรี ดร.ภูรพ
ิ ัฒน์ ชาญกิจ

กรรมการ

9) เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

เลขานุการ

(อาจารย์ ดร.ณั ฐปภัสษ์ จุ ้ยเจริญ)
10) หัวหน ้าหน่วยเลขานุการกิจประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ผู ้ช่วยเลขานุการ

(นางวงเดือน ทองย ้อย)

5. คณาจารย์ผร
ู ้ ับผิดชอบหล ักสูตร
5.1 หล ักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต วิชาเอกการจ ัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนือ
่ ง)
ณั ฐศิษฏ์ ใจสอาด, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วศ.บ., วศ.ม., ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
พระนครเหนือ

ทิพวรรณ บุณย์เพิม
่ , รองศาสตราจารย์ ดร.

สถ.บ., M.Sc. (Urban Planning),
D.Eng. (Construction Management)
The Universrity of Tokyo

นพพร โทณะวณิก, รองศาสตราจารย์

สถ.บ., สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาสมา สุทธิพงศ์, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

สถ.บ., ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

5.2 หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต วิชาเอกการจ ัดการ
จีราภรณ์ สุธัมมสภา, รองศาสตราจารย์

วท.บ., วท.ม. (คอมพิวเตอร์),
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ),
Master of Business Systems,
Monash University

ณั ฐปภัสษ์ จุ ้ยเจริญ, อาจารย์ ดร.

ศศ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บริบรู ณ์ ปิ่ นประยงค์, อาจารย์ ดร.

นศ.บ., บธ.ม. (การจัดการทั่วไป),
D.B.A. (International Business
Management) Asian Institute of
Technology

ปิ ยะดา พิศาลบุตร, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

บช.บ., M.B.A. (General Management)
Mississippi State University

วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.บ., บธ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒภ
ิ าค พูลบัว, อาจารย์

วท.บ., น.บ., วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุรเดช หวังทอง, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

5.3 หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต
เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บธ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ),
Ph.D. (Management Science and
Engineering) Kunming University of
Science and Technology

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.

วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ.,
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม),
ปร.ด. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเทีย
่ ว) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฐาปนา ฉิน
่ ไพศาล, รองศาสตราจารย์

บธ.บ., (เกียรตินย
ิ ม), บช.ม. (การธนาคาร
และการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ,์ อาจารย์

วศ.บ., น.บ., M.S. (International
Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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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, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พศ.บ., พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร),
Ph.D. (Tourism and Hospitality
Management) University of Sunderland

อภิชาติ ลิม
้ เมธี, 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

5.4 หล ักสูตรบ ัญชีบ ัณฑิต
จัก พิรย
ิ ะพรสิร,ิ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.บ., บช.บ., บช.ม.,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์, รองศาสตราจารย์

บช.บ., บช.ม. (การบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบญจมาศ จันอารุง, อาจารย์

บช.บ., บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พเยีย เสงีย
่ มวิบล
ู , อาจารย์ ดร.

บธ.บ., M.B.A. (Accounting),
Ph.D. (Management)
Asian Institute of Technology

พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

บธ.บ. (เกียรตินย
ิ มอันดับหนึง่ ), บช.ม.,
บธ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5.5 หล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรบ ัณฑิต
กาญจนา บุญยัง, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., รป.ม., ร.ด. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์),
น.ม. (กฎหมายมหาชน),
ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ร.บ. (เกียรตินย
ิ ม), รป.ม.,
รป.ด., มหาวิทยาลัยมหิดล

นราธิป ศรีราม, รองศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., รป.ม., รป.ด.,
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ศศ.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์),
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล

พนมพัทธ์ สมิตานนท์, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., M.P.A. (Public Administration
and Urban Studies), Ph.D.
(Urban Affairs and Applied Policy)
University of Akron

พิชยา ชวากร, อาจารย์ ดร.

ศศ.บ., ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา),
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลักษณา ศิรวิ รรณ, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

B.B.A., รป.ม., รป.ด.
(นโยบายสาธารณะ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุปัญญดา สุนทรนนธ์, อาจารย์ ดร.

ศศ.บ., ศษ.บ., วท.ม.
(เทคโนโลยีการบริหาร), M.A.,
รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุวด
ิ า นวมเจริญ, อาจารย์ ดร.

อ.บ., M.A. (Crossways in European
Humanities), รป.ด. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล

6. คณาจารย์ประจาสาขาวิชา
กัลย์ ปิ่ นเกษร, อาจารย์ ดร.

วท.บ., บธ.บ., บธ.ม., ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กัลยนุช กิตติพงศ์พท
ิ ยา, อาจารย์

วท.บ., M.B.A. (Supply Chain Management)
University of Wisconsin-Whitewater

กาญจนา บุญยัง, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., รป.ม., ร.ด. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิง่ พร ทองใบ, รองศาสตราจารย์ ดร.

ร.บ. (เกียรตินย
ิ มอันดับหนึง่ ),
พศ.ม. (การจัดการทัว่ ไป), พบ.ม. (บริหารธุรกิจ),
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, รองศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์),
น.ม. (กฎหมายมหาชน),
ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ร.บ. (เกียรตินย
ิ ม), รป.ม.,
รป.ด., มหาวิทยาลัยมหิดล
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จัก พิรย
ิ ะพรสิร,ิ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.บ., บช.บ., บช.ม.,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จาเนียร ราชแพทยาคม, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., รป.ม. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์), Ph.D. (Politics and Public
Administration) University of Pune

เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บธ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ),
Ph.D. (Management Science and
Engineering) Kunming University of
Science and Technology

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.

วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ.,
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม),
ปร.ด. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเทีย
่ ว) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณั ฐปภัสษ์ จุ ้ยเจริญ, อาจารย์ ดร.

ศศ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ณั ฐศิษฏ์ ใจสอาด, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วศ.บ., วศ.ม., ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
พระนครเหนือ

ทิพวรรณ บุณย์เพิม
่ , รองศาสตราจารย์ ดร.

สถ.บ., M.Sc. (Urban Planning),
D.Eng. (Construction Management)
The University of Tokyo

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ,์ รองศาสตราจารย์ ดร.

ร.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินย
ิ ม),
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ธนพร สวรรค์พท
ิ ักษ์ , อาจารย์ ดร.

ศ.บ., M.Sc. (Finance and Management),
Ph.D. (Finance) University of Wollongong

ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์, รองศาสตราจารย์

บช.บ., บช.ม. (การบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพดล อุดมวิศวกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., ร.ม. (บริหารรัฐกิจ),
ศ.ม., ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพพล อัคฮาด, อาจารย์ ดร.

ศศ.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร์),
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล

นราธิป ศรีราม, รองศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., รป.ม. (การปกครองท ้องถิน
่ และ
การจัดการเมืองใหม่), รป.ด.
(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
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นศ.บ., นศ.ม., M.phil.
(Management Studies),
่ สารการศึกษา)
ค.ด. (เทคโนโลยีและสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เบญจมาศ จันอารุง, อาจารย์

บช.บ., บช.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ,์ อาจารย์

วศ.บ., น.บ., M.S. (International
Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช, รองศาสตราจารย์

วศ.บ., วศ.ม., บธ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พนมพัทธ์ สมิตานนท์, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., M.P.A. (Public Administration
and Urban Studies), Ph.D.
(Urban Affairs and Applied Policy)
The University of Akron

พเยีย เสงีย
่ มวิบล
ู , อาจารย์ ดร.

บธ.บ., M.B.A. (Accounting),
Ph.D. (Management)
Asian Institute of Technology

พิชยา ชวากร, อาจารย์ ดร.

ศศ.บ., ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา),
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

บธ.บ. (เกียรตินย
ิ มอันดับหนึง่ ), บช.ม.,
บธ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาวิน ชินะโชติ, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บธ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ภูรพ
ิ ัฒน์ ชาญกิจ, อาจารย์ ว่าทีร่ ้อยตรี 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

ิ ย
ั กุล, รองศาสตราจารย์ ดร.
ราณี อิสช

ร.บ., M.A. (Public Administration),
D.B.A. (Tourism) University
of Strathclyde

ลักษณา ศิรวิ รรณ, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

B.B.A., รป.ม., รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วรรณา ศิลปอาชา, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พศ.บ., พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร),
Ph.D. (Tourism and Hospitality
Management) University of Sunderland

วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.บ., บธ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บธ.บ., M.B.A. (International Business
and Marketing), D.B.A. (MarketingTelecommunication Industry)
Southern Cross University

วุฒภ
ิ าค พูลบัว, อาจารย์

วท.บ., น.บ., วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศตวรรษ ด ้วงแป้ น, อาจารย์

วศ.บ., วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุปัญญดา สุนทรนนธ์, อาจารย์ ดร.

ศศ.บ., ศษ.บ., วท.ม.
(เทคโนโลยีการบริหาร), M.A.,
รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุรเดช หวังทอง, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้า
เจ ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุรย
ี ์ เข็มทอง, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วท.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร์), บธ.ม.
(การจัดการทัว่ ไป), Ph.D. (Hospitality,
Tourism and Marketing)
Victoria University

สุวด
ิ า นวมเจริญ, อาจารย์ ดร.

อ.บ., M.A. (Crossways in European
Humanities), รป.ด. (นโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ั กิจ, รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.
อโณทัย งามวิชย

ภ.บ., กต.ม., Ph.D. (Management)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิชาติ ลิม
้ เมธี, 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

อัจฉรีย ์ ลิมปมนต์, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

บช.บ., บธ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อิศเรศ ศันสนียว์ ท
ิ ยกุล, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ร.บ. (เกียรตินย
ิ มอันดับหนึง่ ), M.A.
(Public Administration and Public
Policy), Ph.D. (politics) University of York
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7. คณาจารย์พเิ ศษประจาสาขาวิชา
กัลยานี ภาคอัต, รองศาสตราจารย์ ดร.

บช.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ),
M.Bus. (By Research),
Ph.D. (Finance) RMIT University

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, รองศาสตราจารย์ ดร.

กศ.บ., พบ.ม. (การบริหารองค์การและ
การจัดการ), สส.ด. (การบริหารสังคม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นพพร โทณะวณิก, รองศาสตราจารย์

สถ.บ., สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เสาวภา มีถาวรกุล, รองศาสตราจารย์

บธ.บ. (เกียรตินย
ิ ม), พศ.ม. (การตลาด)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, รองศาสตราจารย์

วท.บ., พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได ้เชิญคณาจารย์และผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอืน
่
อีกเป็ นจานวนมากมาเป็ นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรั บปรุง และผู ้ร่วมผลิต /ปรับ ปรุงเอกสารการสอน ซึง่ รายนาม
ผู ้ทรงคุณวุฒเิ หล่านีม
้ ป
ี รากฏในเอกสารการสอนทีท
่ า่ นได ้ผลิต/ปรับปรุง

8. หล ักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน*
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เปิ ดสอน 5 หลักสูตร คือ
8.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร ้าง (ต่อเนือ
่ ง)
8.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
8.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด ้วย 3 วิชาเอก คือ

 วิชาเอกการเงิน
 วิชาเอกการตลาด
 วิชาเอกการจัดการการท่องเทีย่ ว
8.4 หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
8.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด ้วย 3 วิชาเอก คือ

 วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 วิชาเอกการบริหารท ้องถิน่ และการจัดการเมือง
 วิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน

หมายเหตุ *

ข ้อมูลอาจมีการเปลีย
่ นแปลง ทัง้ นี้ ขอให ้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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ึ ษา
9. คาแนะนาในการวางแผนการศก
9.1 นั กศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาทีร่ ะบุตาม
หลักสูตรของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาทีก
่ าหนดหรือจะเลือกศึกษาเพียงบาง
ชุดวิชาก็ได ้ ทัง้ นี้ ควรเลือกศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาบังคับ) ก่อน
แล ้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง
9.2 ชุดวิชาโครงงานด ้านการจัดการงานก่อสร ้างและประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการงานก่อสร ้าง
ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ ชุดวิชาประสบการณ์ วช
ิ าชีพการเงิน ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การตลาด ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว และชุดวิชาสัมมนาการบัญ ชีการเงินและ
สัมมนาการบัญ ชีเพื่อการจัดการ และชุดวิชาประสบการณ์ วช
ิ าชีพ บริห ารรั ฐกิจ นั กศึกษาต ้องลงทะเบีย น
เรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร และนั กศึกษาต ้องเข ้ารับการอบรมเข ้มเชิงปฏิบัตก
ิ าร
โดยมีการประเมินผลคิดเป็ นร ้อยละ 60
9.3 นั กศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได ้อย่างน ้อย 1 ชุดวิชา แต่
ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให ้ลงทะเบียนเรียนได ้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา
9.4 การเลือกแผนการเรียนการสอนทีม
่ หาวิทยาล ัยกาหนด แบ่งออกเป็น 3 แผนการศึกษา
ดังนี้
แผนการศึกษา ก1 จ ัดการศึกษารูปแบบเดิม โดยศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค
(หน่วยที่ 1-15) เพือ
่ ประเมินผลการเรียนรู ้เนือ
้ หาของชุดวิชา
้ ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
แผนการศึกษา ก2 จ ัดการศึกษาโดยใชก
(แบ่งการสอบออกเป็ น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาคในหน่ วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่ วยที่ 8-15)
เพือ
่ ประเมินผลการเรียนรู ้เนือ
้ หาของชุดวิชา
แผนการศึกษา ก3 จ ด
ั การศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู ้ โดยมีก จ
ิ กรรมเสริมการ
้ ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็ น 2 ส่วน มีการสอบกลาง
เรียน และใชก
ภาคในหน่วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15) เพือ
่ ประเมินผลการเรียนรู ้เนือ
้ หาของชุดวิชา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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กิจกรรม
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กิจกรรม

แผน

ร่วมเรียนรู ้

สอบ

ร่วมเรียนรู ้

สอบ

สอบ

การศึกษา

(Blended

กลางภาค

(Blended

ปลายภาค

ซ่อม

Learning)

Learning)

แผน ก1

หน่วยที่ 1-15
คาบสอบที่ 1
เวลา 9.00-12.00 น.
คาบสอบที่ 2

หน่วยที่
1-15

เวลา 13.30-16.30 น.
แผน ก2

หน่วยที่ 1-7

หน่วยที่ 8-15

คาบสอบที่ 1

คาบสอบที่ 1

เวลา 8.30-10.00 น.

เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2

คาบสอบที่ 2

เวลา 10.30-12.00 น.

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3

คาบสอบที่ 3

เวลา 13.00-14.30 น.

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4

คาบสอบที่ 4

เวลา 15.00-16.30 น.
แผน ก3

หน่วยที่
1-15

เวลา 15.00-16.30 น.

ข่วงที่ 1

หน่วยที่ 1-7

ข่วงที่ 2

มีคะแนนเก็บ

คาบสอบที่ 1

มีคะแนนเก็บ

หน่วยที่ 8-15
คาบสอบที่ 1

20 คะแนน

เวลา 8.30-10.00 น.

20 คะแนน

เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2

คาบสอบที่ 2

เวลา 10.30-12.00 น.

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3

คาบสอบที่ 3

เวลา 13.00-14.30 น.

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4

คาบสอบที่ 4

เวลา 15.00-16.30 น.

เวลา 15.00-16.30 น.

หน่วยที่
1-15

(สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีศ
่ น
ู ย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788)
ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการลงทะเบียนเรียน และการเลือกแผนการศึกษา
1) นั กศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาทีล
่ งทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั น
้ แล ้ว
จะไม่สามารถเปลีย
่ นแผนการศึกษาภายหล ังได้ จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
2) นก
ั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาทีม
่ หาวิทยาล ย
ั
กาหนดเท่านน
ั้ หากพ ้นเวลาทีก
่ าหนดให ้เลือกแผนการศึกษาไปแล ้วชุดวิชาทีล
่ งทะเบียนนั น
้ จะถูกกาหนดให ้
เป็ นแผนการศึกษา ก1
3) กรณี น ก
ั ศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนนั ้น
จะถูกกาหนดเป็ นแผนการศึกษา ก1
4) กรณี ท น
ี่ ั ก ศึกษาลงทะเบีย นเพิม
่ ชุ ด วิช าในช่ว งทีพ
่ น
้ ระยะเวลาทีก
่ าหนดให้เลือ ก
แผนการศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอืน
่ ได้โดยชุดวิชาทีล
่ งทะเบียนเพิม
่ ชุดวิชานั น
้ จะ
ถูกกาหนดให ้เป็ นแผนการศึกษา ก1
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ิ ธิเ ลือ กแผนการศึก ษา ก2 ส าหรั บ นั ก ศึก ษา
5) น ก
ั ศึก ษาปกติเ ท่ า น น
ั้ จึง จะได้ส ท
ลักษณะพิเศษ นั ก ศึกษาทีส
่ อบสนามสอบต่างประเทศ นั ก ศึกษาทีเ่ ป็ นผู ้ต ้องขัง และนั กศึก ษาหลัก สูต ร
ประกาศนียบัตร จะถูกกาหนดให ้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านัน
้
ิ ธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุ ดวิชาทว่ ั ไป
6) ชุ ดวิชาทีน
่ ก
ั ศึกษามีสท
(เน้น ทฤษฎีเพีย งอย่า งดีย ว) ส าหรั บ ชุด วิช าที่ม ีก ารฝึ กปฏิบั ต เิ สริม ทั ก ษะ ชุด วิช าที่ม ีก ารฝึ กปฏิบั ต ิ
ทางด ้านภาษาและเก็ บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวิชาประสบการณ์ ว ช
ิ าชีพฯ จะถู กก าหนดให ้เป็ น
แผนการศึกษา ก1 เท่านัน
้
9.5 ส าหรั บ ชุด วิช าในหมวดวิช าเลือ กเสรีนั ้น นั ก ศึก ษาสามารถเลือ กศึก ษาจากชุด วิช าต่า งๆ
ทีเ่ ปิ ดสอนในระดับ ปริญ ญาตรี ยกเว้น ชุด วิช าที่ปรากฏตามเกณฑ์การลงทะเบีย นเรีย นชุด วิช าเลือ กเสรี
ในภาคผนวก
9.6 ส าหร บ
ั หล ก
ั สู ต รเทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต วิช าเอกการจ ด
ั การงานก่ อ สร้า ง (ต่อ เนือ
่ ง)
มหาวิทยาลัยได ้จัดแบ่งให ้แต่ละชุดวิชาประกอบด ้วย 2 รายวิชา ซึง่ แต่ละรายวิชามีค่าเทียบเท่า 3 หน่ วยกิต
เพื่อให ้สอดคล ้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒ ริ ะดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
พ.ศ. 2560 จานวน 7 ชุดวิชา ดังนี้
ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
31306

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการโครงการ
เพือ
่ งานก่อสร ้าง

31307

31308

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารสารวจปริมาณและ
การประมาณราคางานก่อสร ้าง

31309

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการงานสนาม
ในงานก่อสร ้าง

31412

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมและ
การตรวจงานก่อสร ้าง

31413

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกล
งานก่อสร ้าง

31414

โครงงานด ้านการจัดการงานก่อสร ้างและ
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการงานก่อสร ้าง

ประกอบด้วย 2 รายวิชา
รายวิชา (3 หน่วยกิต)
31306 – 1 ทฤษฎีการจัดการโครงการ

รายวิชา (3 หน่วยกิต)
31306 – 2 ปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการโครงการ

เพือ
่ งานก่อสร ้าง
31307 – 1 ทฤษฎีการวางแผน

เพือ
่ งานก่อสร ้าง
31307 – 2 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวางแผน

งานก่อสร ้าง

งานก่อสร ้าง

31308 – 1 ทฤษฎีการสารวจปริมาณ

31308 – 2 ปฏิบต
ั ก
ิ ารสารวจปริมาณ

และการประมาณราคา

และการประมาณราคา

งานก่อสร ้าง

งานก่อสร ้าง

31309 – 1 ทฤษฎีการจัดการ

31309 – 2 ปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการ

งานสนามในงานก่อสร ้าง
31412 – 1 ทฤษฎีการควบคุมและ

งานสนามในงานก่อสร ้าง
31412 – 2 ปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมและ

การตรวจงานก่อสร ้าง
31413 – 1 ทฤษฎีเครือ
่ งจักรกล

การตรวจงานก่อสร ้าง
31413 – 2 ปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการ

งานก่อสร ้าง
31414 – 1 โครงงานด ้านการจัดการ

เครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
31414 – 2 ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

งานก่อสร ้าง

การจัดการงานก่อสร ้าง

ทัง้ นี้ สาหรับนั กศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร ้าง (ต่อเนื่อง)
ต ้องมีค วามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ในการใช ้และการเข ้าถึงคอมพิว เตอร์ และอิน เทอร์เน็ ต ได ้
โดยสะดวก เนื่องจากชุดวิชาฝึ กปฏิบัตใิ นหลักสูตรนี้ใช ้ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลัก และนักศึกษาต ้องส่งงานตามเวลาทีก
และสือ
่ าหนดเป็ นประจา
9.7 ส าหร บ
ั นก
ั ศึกษาหล ก
ั สู ตรบริหารธุ รกิจบ ณ
ั ฑิต (วิชาเอกการจ ด
ั การการท่ องเที่ยว)
กาหนดให ้นั กศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการ

18

ธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว ซึง่ เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให ้
นั กศึกษามีสมรรถนะในการเรียนรู ้และและประยุกต์วช
ิ าการ การคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์
การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
9.8 สาหร ับนก
ั ศึกษาหล ักสูตรบริหารธุรกิจบณ
ั ฑิต (วิชาเอกการจ ัดการการท่องเทีย
่ ว)
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การตัดสินใจ และการจัดการธุรกิจทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
9.8 สาหร ับนก
ั ศึกษาหล ักสูตรบริหารธุรกิจบณ
ั ฑิต (วิชาเอกการจ ัดการการท่องเทีย
่ ว)
ทีต
่ อ
้ งการใบประกอบวิชาชีพมค
ั คุเทศก์ ขอแนะนาให ้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32485 ความรู ้เฉพาะ
อาชีพ มั ค คุเทศก์แ ละการบริก ารในอุต สาหกรรมท่อ งเที่ย ว ซึง่ เป็ นชุด วิช าที่ม ีก ารฝึ กปฏิบั ต เิ สริม ทั ก ษะ
และออกทั ศ นศึก ษาตามเส ้นทางที่ม หาวิท ยาลัย ก าหนด ควบคู่กบ
ั ชุ ด วิช า 32484 ความรู พ
้ น
ื้ ฐาน
ของม ัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
9.9 ส าหร บ
ั หล ก
ั สู ตรบ ญ
ั ชีบ ณ
ั ฑิต มหาวิท ยาลั ย ได ้จั ด แบ่ ง ให แ
้ ต่ ล ะชุด วิช าประกอบด ้วย
2 รายวิช า ซึง่ แต่ล ะรายวิช ามีค่าเทีย บเท่า 3 หน่ วยกิต เพื่อ ให ้สอดคล ้องกั บ ประกาศสภาวิช าชีพ บัญ ชี
ฉบั บ ที่ 17/2552 เรื่อ งหลัก สูต รตั วอย่า งปริญ ญาตรีท างการบัญ ชีแ ละข ้อก าหนดของสภาวิช าชีพ บั ญ ชี
เรือ
่ งหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒก
ิ ารศึกษาของผู ้ขอขึน
้ ทะเบียนเป็ นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
จานวน 11 ชุดวิชา ดังนี้
ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
30206
32207

ประกอบด้วย 2 รายวิชา
รายวิชา (3 หน่วยกิต)
30206 – 1 กฎหมายธุรกิจ

30206 – 2 การภาษีอากร

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

32207 – 1 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

32207 – 2 ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงิน

ทางการบัญชี
32208 – 1 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

32208 – 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์

32209 – 1 การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

32209 – 2 หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบ

32210 – 1 องค์การและการจัดการ

32210 – 2 การจัดการเชิงกลยุทธ์

32311 – 1 การบัญชีต ้นทุน

32311 – 2 การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

และการวิเคราะห์งบการเงิน
32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้น

งบการเงิน

เกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210

รายวิชา (3 หน่วยกิต)

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

องค์การและการจัดการ

สารสนเทศ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์
32311

การบัญชีต ้นทุนและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และ การบัญชีขน
ั ้ สูง 2

32314 – 1 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

32314 – 2 การบัญชีขน
ั ้ สูง 2

32324

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

32324 – 1 การสอบบัญชี

32324 – 2 การตรวจสอบภายใน

32339

การจัดการการเงิน

32339 – 1 การจัดการการเงิน

32339 – 2 การจัดการการตลาด

การตลาด และการดาเนินงาน
32447

การบัญชีภาษีอากรและ

และการดาเนินงาน
32447 – 1 การบัญชีภาษีอากร

32447 – 2 การวางแผน

32483 – 1 สัมมนาการบัญชี

32483 – 2 สัมมนาการบัญชี

การวางแผนภาษีอากร
32483

สัมมนาการบัญชีการเงินและ

ภาษีอากร

สัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ

การเงิน

เพือ
่ การจัดการ

และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์รับรองให ้เป็ นปริญญาตรีวช
ิ าการบัญชีตาม มาตรา 7
(6) แห่ งพระราชบัญญั ต วิ ช
ิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 สามารถสมั ครเป็ นสมาชิกสามั ญของสภาวิชาชีพบัญชีได ้
และมีคุณสมบัต ข
ิ อขึน
้ ทะเบียนฝึ กหั ดงานและเข ้ารั บการทดสอบเป็ นผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตได ้ ตามหนั งสือ
ที่ สวบช. 1119/2564 ลงวันที่ 25 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2564
9.10 เอกสารหลักสูตรฉบับนี้จัดทาขึน
้ เพือ
่ ใช ้ประโยชน์สาหรับผู ้สมัครเข ้าเป็ นนั กศึกษาใหม่ทงั ้ ภาคต ้น
และภาคปลาย ของมหาวิทยาลัย
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9.11 การประเมิน ผลชุด วิช าที่ม ีก ารฝึ กปฏิบั ต เิ สริม ทั ก ษะและชุดวิช าประสบการณ์ ว ช
ิ าชีพ ของ
สาขาวิชาฯ จะแบ่งการประเมินผลออกเป็ น 2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ ต ้องสอบผ่านทัง้ 2 ส่วน
จึงจะถือว่าสอบผ่าน หากนั กศึกษาท่านใดทีส
่ อบไม่ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่ง ขอให ้นั กศึกษาเข ้าสอบซ่อมเฉพาะ
ในส่วนนั น
้ โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บคะแนนส่วนทีน
่ ั กศึกษาสอบผ่านไว ้จนกว่านั กศึกษาจะสอบผ่านได ้ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบต
ั ิ
9.12 ขอให้น ักศึกษาใชเ้ อกสารหล ักสูตรฉบ ับนีเ้ ป็นคูม
่ อ
ื ในการศึกษาตลอดหล ักสูตร กรณีท ี่
นก
ั ศึก ษาลงทะเบีย นเรียนไม่ เป็ นไปตามแนวทางการจ ด
ั โปรแกรมการศึก ษาที่แนะน าไว้ ขอให้
นก
ั ศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหล ักสูตร แนวทางการเปิ ดสอนชุ ดวิชาใน
ภาคการศึก ษาต่ างๆ และตรวจสอบตารางสอบมิให้ต รงก น
ั เนื่อ งจากมหาวิท ยาล ย
ั อนุ ญ าตให้
น ักศึกษาเข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ
่ การสอนต่างๆ วิธ ีการศึกษา
9.13 หากนั กศึกษามีปั ญหาเกีย
่ วกับเนื้ อหาในเอกสารการสอนและสือ
ชุดวิชา สามารถขอคาปรึกษาทีส
่ าขาวิชาฯ ได ้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามทีอ
่ ยูน
่ ี้
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3568 หรือ 0 2504 8181 - 6
โทรสาร 0 2503 3612 หรือ e-Mail: msoffice@stou.ac.th
9.14 หากนั กศึกษามีปั ญหาเกีย
่ วกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/การเทียบ
่ แทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย ้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลีย
่ นคานาหน ้าชือ
่ สกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ ออายุ สถานภาพนั กศึกษา การลาพั กการศึกษา การลาออกจากการเป็ น
ชือ
นั กศึกษา การขอรั บใบประเมินผลการศึกษา การขอรั บใบรั บรองสถานภาพนั กศึกษา การขอรั บใบรายงานผล
การศึกษา รวมทั ง้ การร ้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกั บกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมั ครเป็ นนั กศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอค าปรึกษาที่ส านั กทะเบียนและวัดผลได ้ โดยเขียนใบค าร ้องทั่ วไป
(มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail ตามทีอ
่ ยูน
่ ี้
สานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 – 6 หรือ
โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรือ
ศูนย์สารสนเทศ (Call Center) โทรศัพท์ 0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th
หรือ ศูนย์วท
ิ ยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทัง้ 11 แห่ง ทั่วประเทศ
(ศึกษาจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th)

หมายเหตุ

แบบฟอร์ใ บค าร ้องเกี่ย วกั บ เรื่อ งต่างๆ ข ้างต ้น นั ก ศึก ษาสามารถส าเนาแบบฟอร์ม ดั ง กล่าวได ้จากคู่ม ือ นั ก ศึก ษา
หรือ download ได ้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/นre/Adre/Form/default.asp
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

รายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

18
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หล ักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตัดการงานก่
วิชาเอกการจั
การก่
สร้าง (ต่อเนื่อง)
วิชาเอกการจ
อสร้างด(ต่
อเนือ
่ อง)
Bachelor
ofofTechnology
ProgramininConstruction
Construction
Management
Bachelor
Technology Program
Management
Program)
((Continuing
Continuing Program
)

ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (การจัดการงานก่อสร ้าง)

อักษรย่อ

ทล.บ. (การจัดการงานก่อสร ้าง)

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Technology (Construction Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Tech. (Construction Management)

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร ้าง
1. สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม ช่างสารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา
หรือ
้ สูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมี
2. สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
พืน
้ ความรู ้เดิม ปวช. ก่อสร ้าง และมีประสบการณ์การทางานด ้านทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการก่อสร ้าง หรือ
3. สาเร็ จ การศึก ษาประกาศนีย บั ต รวิช าชีพ เทคนิค (ปวท.) ประเภทวิช าช่า งอุต สาหกรรมใน
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม หรือ
ิ ปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์ ) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่ง
4. สาเร็ จการศึกษาปริญญาตรีศล
ภายใน ปริญญาตรีชา่ งชลประทานบัณฑิต หรือ
5. ส าเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า ในสาขาวิช าวิศ วกรรมศาสตร์ (วิศ วกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมเครือ
่ งกล) หรือสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (สถาปั ตยกรรมหลัก สถาปั ตยกรรมภายใน
ภูมส
ิ ถาปั ตยกรรม)

หมายเหตุ สาหรับผู ้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม ให ้ศึกษาเพิม
่ เติมดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
1) ชุดวิชา

่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

2) ชุดวิชา

่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

2. หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด ้าน) 3 ชุดวิชา คือ
1) ชุดวิชา

31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง

2) ชุดวิชา

31407 เทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่

3) ชุดวิชา

31410 การจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*
1. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร ้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ช่ า งส ารวจ วิศ วกรรมการท าง วิศ วกรรมช ลประท าน วิศ วกรรมโยธา ห รื อ ปวส. สาขาวิช า
เทคนิ ค อุ ต สาหกรรม โดยมีพื้ น ความรู เ้ ดิม ปวช. ก่ อ สร า้ งแ ละมีป ระสบการณ์ ก ารท างานด ้านที่
เกี่ ย วข อ
้ ง กั บ ก ารก่ อ ส ร า้ ง ห รื อ ป ริ ญ ญ าต รี ศ ิ ล ป บั ณ ฑิ ต (มั ณ ฑ น ศิ ล ป์ ) เฉ พ าะส าข าวิ ช า
การออกแบบตกแต่ ง ภายใน ปริญ ญาตรีช ่า งชลประทานบั ณ ฑิต หรือ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า
ใ น ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ (วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า วิ ศ ว ก ร ร ม เค รื่ อ ง ก ล )
หรือสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (สถาปั ตยกรรมหลัก สถาปั ตยกรรมภายใน ภูมส
ิ ถาปั ตยกรรม)
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

18

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

9

54

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

13

78

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131

สังคมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)

้ ฐาน 3 ชุดวิชา
วิชาเฉพาะพืน
้ ฐานทางคณิตศาสตร์
กลุม
่ วิชาพืน
30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ

้ ฐานทางเทคโนโลยี
กลุม
่ วิชาพืน
31306 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง**
31413 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง**

วิชาเฉพาะด้าน 6 ชุดวิชา
บ ังค ับ 5 ชุดวิชา
31307 ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง**
31308 ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร ้าง**
31309 ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการงานสนามในงานก่อสร ้าง**
31412 ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง**
31414 โครงงานด ้านการจัดการงานก่อสร ้างและประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ
งานก่อสร ้าง***
หมายเหตุ

* โครงสร ้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ ขอให ้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั อ
ิ อนไลน์
*** นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30105 การบัญชีและการเงินเพือ
่ งานก่อสร ้าง
31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง
31405 การวิเคราะห์โครงการ
31407 เทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่
31410 การจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
32330 เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและการภาษี อากร
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2. สาเร็ จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสารวจ สาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4

24

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

12

72

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

17

102

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

้ ฐาน 3 ชุดวิชา
วิชาเฉพาะพืน
้ ฐานทางคณิตศาสตร์
กลุม
่ วิชาพืน
30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ

้ ฐานทางเทคโนโลยี
กลุม
่ วิชาพืน
31306 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง*
31413 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง*
หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั อ
ิ อนไลน์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
บ ังค ับ 8 ชุดวิชา
31305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง
31307 ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง*
31308 ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร ้าง*
31309 ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการงานสนามในงานก่อสร ้าง*
31407 เทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่
31410 การจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน
31412 ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง*
31414 โครงงานด ้านการจัดการงานก่อสร ้างและประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ
งานก่อสร ้าง**

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30105 การบัญชีและการเงินเพือ
่ งานก่อสร ้าง
31405 การวิเคราะห์โครงการ
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
32330 เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและการภาษี อากร
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั อ
ิ อนไลน์
** นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

24

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

22

หลักสูตรการศึกษา

25

ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
1. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่าในสาขาวิช าช่างก่อ สร ้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ช่า งส ารวจ วิศ วกรรมการทาง วิศ วกรรมชลประทาน วิศ วกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวิช าเทคนิ ค
อุตสาหกรรม โดยมีพน
ื้ ความรู ้เดิม ปวช. ก่อสร ้างและมีประสบการณ์การทางานด ้านทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
ิ ปบั ณ ฑิต (มั ณ ฑนศิล ป์ ) เฉพาะสาขาวิช าการออกแบบตกแต่ง ภายใน
ก่อ สร ้าง หรือ ปริญ ญาตรีศ ล
ปริญ ญาตรีช ่า งชลประทานบั ณ ฑิต หรือ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า ในสาขาวิช าวิศ วกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมเครือ
่ งกล) หรือสถาปั ตยกรรมศาสตร์ (สถาปั ตยกรรมหลัก
สถาปั ตยกรรมภายใน ภูมส
ิ ถาปั ตยกรรม)
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

31306

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

โครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง*
31307

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผน
งานก่อสร ้าง*

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

31412

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุม

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

31412

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุม

และการตรวจงานก่อสร ้าง*
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

และการตรวจงานก่อสร ้าง*
-----

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

30105

30105

การบัญชีและการเงิน
เพือ
่ งานก่อสร ้าง**

31305

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบัญชีและการเงิน
เพือ
่ งานก่อสร ้าง**

31305

เพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง**

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง**

31405

การวิเคราะห์โครงการ**

31405

การวิเคราะห์โครงการ**

31407

เทคโนโลยีการก่อสร ้าง

31407

เทคโนโลยีการก่อสร ้าง

ขนาดใหญ่
31410

การจัดการงานก่อสร ้าง

ขนาดใหญ่
31410

อย่างยั่งยืน

การจัดการงานก่อสร ้าง
อย่างยั่งยืน

31411

การจัดการทรัพยากรอาคาร**

31411

การจัดการทรัพยากรอาคาร**

32330

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการ

32330

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการ

และการภาษี อากร
54130

หมายเหตุ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

เทคโนโลยีการจัดการ

และการภาษี อากร
54130

เทคโนโลยีการจัดการ

อาชีวอนามัย

อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

และความปลอดภัย

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั อ
ิ อนไลน์
** เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคต ้นเท่านัน
้

ปี
ที่
2

ภาค
ต้น

31413

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

2

31308

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

เครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง*

23

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10151

ไทยศึกษา

31306

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจ

โครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง*

ปริมาณและการประมาณ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ราคางานก่อสร ้าง*
ปลาย

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10121

อารยธรรมมนุษย์

10121

อารยธรรมมนุษย์

30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

31309

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

31309

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

ปลาย

งานสนามในงานก่อสร ้าง*
3

ต้น

31414

โครงงานด ้านการจัดการ

งานสนามในงานก่อสร ้าง*
3

ต้น

31307

งานก่อสร ้างและประสบการณ์

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ าร
วางแผนงานก่อสร ้าง*

วิชาชีพการจัดการงานก่อสร ้าง

31308

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจ
ปริมาณและการประมาณ
ราคางานก่อสร ้าง*

31413

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ
เครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง*

ปลาย

ปลาย

31414

โครงงานด ้านการจัดการ
งานก่อสร ้างและประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการงานก่อสร ้าง

2. ส าหรั บ ผู ส้ าเร็ จ การศึก ษา ปวท. ประเภทวิช าช่างอุ ต สาหกรรม ในสาขาวิช าเทคนิ ค วิศ วกรรมส ารวจ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

31306

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

โครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง*

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10131

สังคมมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์

30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

31412

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุม

31412

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุม

และการตรวจงานก่อสร ้าง*
หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั อ
ิ อนไลน์

ปลาย

และการตรวจงานก่อสร ้าง*

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

26

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

24
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

31307

27

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผน

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
31306

งานก่อสร ้าง*
31413
-----

โครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง*

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

-----

เครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง*

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

30105

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30105

เพือ
่ งานก่อสร ้าง
31405

การวิเคราะห์โครงการ

31411

การจัดการทรัพยากรอาคาร

31405

การวิเคราะห์โครงการ

32330

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการ

31411

การจัดการทรัพยากรอาคาร

32330

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการ

31309

และการภาษี อากร**
54130

อาชีวอนามัย

เทคโนโลยีการจัดการ

และความปลอดภัย

อาชีวอนามัย

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และความปลอดภัย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

31309

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

ปลาย

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

งานสนามในงานก่อสร ้าง*

การจัดการงานก่อสร ้าง

31410

อย่างยั่งยืน
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10121

อารยธรรมมนุษย์

31305

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง

31308

ราคางานก่อสร ้าง*

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั อ
ิ อนไลน์
** เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคต ้นเท่านัน
้

การจัดการงานก่อสร ้าง
อย่างยั่งยืน

3

ต้น

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

31305

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง

31307

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจ
ปริมาณและการประมาณ

หมายเหตุ

เทคโนโลยีการจัดการ

และการภาษี อากร**

งานสนามในงานก่อสร ้าง*

ต้น

การบัญชีและการเงิน

การบัญชีและการเงิน

31407

3

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

เพือ
่ งานก่อสร ้าง

54130

ปลาย

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผน
งานก่อสร ้าง*

31413

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการ
เครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง*

ปี
ที่
3

ภาค
ปลาย

31407
31414

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

เทคโนโลยีการก่อสร ้าง

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

25

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10121

อารยธรรมมนุษย์

ขนาดใหญ่

10151

ไทยศึกษา

โครงงานด ้านการจัดการ

31407

เทคโนโลยีการก่อสร ้าง

งานก่อสร ้างและประสบการณ์

ขนาดใหญ่

วิชาชีพการจัดการงานก่อสร ้าง
4

ต้น

4

ต้น

31308

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจ
ปริมาณและการประมาณ
ราคางานก่อสร ้าง*

31414

โครงงานด ้านการจัดการ
งานก่อสร ้างและประสบการณ์
วิชาชีพการจัดการงานก่อสร ้าง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

28

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

27

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

28

หลักสูตรการศึกษา

30

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต วิชาเอกการจ ัดการ

Bachelor
of Business Administration Program in Management
Bachelor of Business Administration Program in Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

อักษรย่อ

บธ.บ. (การจัดการ)

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Business Administration (Management)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A. (Management)

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
1. สาเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
2. สาเร็ จการศึก ษาประกาศนียบั ต รวิช าชีพ (ปวช.) หรือ เทีย บเท่าตามที่ก ระทรวงศึกษาธิก าร
รับรอง หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
3. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือ เทีย บเท่ า ที่ม ใิ ช่ ป ระเภทวิช า
4. ส าเร็ จ การศึก ษาประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ ชั น
พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
้ ใดชัน
้ หนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
้ ใดชัน
้ หนึง่ ทีม
6. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

31

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

29

โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*

(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

ชุดวิชา

หน่วยกิต

5

30

16

96

1

6

22

132

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา
กลุม
่ วิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวต
ิ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ั
กลุม
่ วิชาสงคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน 8 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

หมายเหตุ

* โครงสร ้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ ขอให ้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
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วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342 ภาวะผู ้นาและพฤติกรรมองค์การ
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู ้
32482 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ*
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทว่ ั ไปและทร ัพยากรมนุษย์
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

กลุม
่ วิชาผูป
้ ระกอบการ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

กลุม
่ วิชาการเงิน
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร

กลุม
่ วิชาการตลาด
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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2. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่ า ในประเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุ ร กิจ หรือ อนุ ป ริญ ญา
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

3

18

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

10

60

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

14

84

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342 ภาวะผู ้นาและพฤติกรรมองค์การ
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู ้
32482 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ*
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทว่ ั ไปและทร ัพยากรมนุษย์
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

กลุม
่ วิชาผูป
้ ระกอบการ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
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กลุม
่ วิชาการเงิน
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร

กลุม
่ วิชาการตลาด
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3. สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทีม
่ ใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือ
เทีย บเท่ า ที่ ม ิใ ช่ ส าขาบริห ารธุ ร กิจ หรือ สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ วิช าเอกการเงิน และการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

16

96

1

6

20

120

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค.

หมวดวิชาเลือกเสรี

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน 8 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
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วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342 ภาวะผู ้นาและพฤติกรรมองค์การ
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู ้
32482 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ*
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทว่ ั ไปและทร ัพยากรมนุษย์
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

กลุม
่ วิชาผูป
้ ระกอบการ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

กลุม
่ วิชาการเงิน
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร

กลุม
่ วิชาการตลาด
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

้ ใดชั น
้ หนึ่ ง ในสาขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ หรือ สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
4. ส าเร็ จ การศึก ษาปริญ ญ าชั น
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

หมายเหตุ

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1

6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

10

60

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

12

72

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342 ภาวะผู ้นาและพฤติกรรมองค์การ
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู ้
32482 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ*
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทว่ ั ไปและทร ัพยากรมนุษย์
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

กลุม
่ วิชาผูป
้ ระกอบการ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

กลุม
่ วิชาการเงิน
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร

กลุม
่ วิชาการตลาด
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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35

้ ใดชัน
้ หนึ่ง ที่ม ใิ ช่ ส าขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ หรือ สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
5. สาเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชัน

(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1

6

16

96

1

6

18

108

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข.

หมวดวิชาเฉพาะ

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน 8 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342 ภาวะผู ้นาและพฤติกรรมองค์การ
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู ้
32482 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ*
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาต่อไปนี้
กลุม
่ วิชาการจ ัดการทว่ ั ไปและทร ัพยากรมนุษย์
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

36

หลักสูตรการศึกษา

38

กลุม
่ วิชาผูป
้ ระกอบการ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

กลุม
่ วิชาการเงิน
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร

กลุม
่ วิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
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ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

10141

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

10151

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย

30205

ปลาย

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ต้น

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ

10103

ทักษะชีวต
ิ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10121

อารยธรรมมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10131

สังคมมนุษย์

10152

ไทยกับสังคมโลก

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

2

10151

10131

สังคมมนุษย์

10152

ไทยกับสังคมโลก

30210

การจัดการการผลิตและ

2

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด
32206
-----

ปลาย

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

30205

เชิงปริมาณ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10103

ทักษะชีวต
ิ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

30208

การบัญชีการเงินและ

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

30208

การบัญชีการเงินและ

ปลาย

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

30210

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

3

ต้น

32341
32342

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม

32342

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ

องค์การ
60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

3

ต้น

องค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

38
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

40
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

32452

กลยุทธ์การจัดการ

-----

3

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

32452

กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู ้

องค์การแห่งการเรียนรู ้

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32340

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

32343

ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

4

ต้น

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

4

ต้น

การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

่ งและ
การจัดการความเสีย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

หลักการประกันภัย

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

ผู ้ประกอบการ

32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น

32453

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32474

ผู ้ประกอบการ
32453

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

32494

หลักการประกันภัย

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32474

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

41
ปี
ที่
4

ภาค
ปลาย

32482

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

4

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32493

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการ
32493

39

การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

การจัดการนวัตกรรมและ

-----

การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
่ งและ
การจัดการความเสีย

32332

หลักการประกันภัย
การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร
32343

ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

5

ต้น

5

ต้น

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32482

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการ

2. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริห ารธุรกิจ หรืออนุ ปริญญาหรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

30210

การจัดการการผลิตและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ดาเนินงาน และหลักการตลาด
ปลาย

10141
30208

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและ

30210

การจัดการการผลิตและ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
-----

ปลาย

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

32340

40
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32206

42
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

2

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

เชิงปริมาณ
32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ

30208

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

32452

32493

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม

32206
ปลาย

กลยุทธ์การจัดการ

32452

ทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การแห่งการเรียนรู ้

องค์การแห่งการเรียนรู ้

การจัดการนวัตกรรมและ

32493
-----

่ งและ
การจัดการความเสีย

32332

การเงินส่วนบุคคลและ

32340
32343

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

การตลาด
3

ต้น

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ

การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32482

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

32342

การจัดการ
ปลาย

ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

การตลาด
ต้น

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

ธุรกิจระหว่างประเทศและ

และการค ้าปลีก

3

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน
32408

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

การภาษี อากร
32343

การจัดการนวัตกรรมและ
การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

หลักการประกันภัย
32340

กลยุทธ์การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน
-----

การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

องค์การ
ปลาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม
องค์การ

ปลาย

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32482

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการ

43

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

41

3. สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทีม
่ ใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ทีม
่ ใิ ช่สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

10141

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

10151

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

10121

อารยธรรมมนุษย์

30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

10151

ไทยศึกษา

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2

ต้น

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

2

ต้น

10141

30210
32206

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

เพือ
่ การจัดการ
การจัดการการผลิตและ

30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30208

การบัญชีการเงินและ

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

ปลาย

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ปลาย

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30210

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

3

ต้น

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

32342

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น
ผู ้ประกอบการ

32453

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

32494

ต้น

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม
องค์การ

-----

3

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม
องค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

42
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

32452

44
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

กลยุทธ์การจัดการ

3

ภาค
ปลาย

ทรัพยากรมนุษย์และ

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

32452

กลยุทธ์การจัดการ

องค์การแห่งการเรียนรู ้
32493

ทรัพยากรมนุษย์และ

การจัดการนวัตกรรมและ

องค์การแห่งการเรียนรู ้

การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน
-----

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32340

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

32343

ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

4

ต้น

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

4

ต้น

การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32482

การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

-----

การจัดการ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น
ผู ้ประกอบการ

32453

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

ปลาย

ปลาย

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32482

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการ

32493

การจัดการนวัตกรรมและ
การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

45

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

43

4. สาเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

30210

การจัดการการผลิตและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30208

การบัญชีการเงินและ

ปลาย

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32206

ไทยศึกษา

30210

การจัดการการผลิตและ

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

เชิงปริมาณ
32452

10151

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30208

การบัญชีการเงินและ

กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การแห่งการเรียนรู ้

2

ต้น

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ

2

ต้น

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32206

องค์การ
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น
ผู ้ประกอบการ

32453

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

44
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

32326
32482

46
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

2

ภาค
ปลาย

32452

กลยุทธ์การจัดการ

การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

ทรัพยากรมนุษย์และ

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

องค์การแห่งการเรียนรู ้

การจัดการ
32493

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

32493

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการนวัตกรรมและ
การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32340

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

32343

ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

3

ต้น

3

ต้น

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32342

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม
องค์การ

32482

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการ

้ ใดชัน
้ หนึ่งทีม
5. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

30208

การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

47
ปี
ที่
1

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่
1

ภาค
ปลาย

45

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

10151

ไทยศึกษา

30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ต้น

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

30210

การจัดการการผลิตและ

2

ต้น

30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

30208

การบัญชีการเงินและ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด
32206

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30210

การจัดการการผลิตและ

เชิงปริมาณ
ปลาย

32452

ปลาย

กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การแห่งการเรียนรู ้
60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32340

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

32343

ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

3

ต้น

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

32342

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32432

ต้น

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม
องค์การ

-----

3

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรม
องค์การ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

2

46
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32449

48
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น

3

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ผู ้ประกอบการ
32453

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

การตลาด

ปลาย

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ

32482

ปลาย

กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

องค์การแห่งการเรียนรู ้

การจัดการ
32493

32452

การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32493

การจัดการนวัตกรรมและ

การจัดการนวัตกรรมและ
การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

การจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32340

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

32343

ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

4

ต้น

4

ต้น

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32482

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น
ผู ้ประกอบการ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ปี
ที่
4

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่
4

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

47

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32453

การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการ

49

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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49

รายละเอียดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
		
		
		

ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ
วิชาเอกการเงิน
วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

50

หลักสูตรการศึกษา

51

หลั
กสูตตรบริ
รบริหหารธุ
ารธุรกิรจกิบจัณฑิ
บัณตฑิต
หล ักสู

Bachelor
Administration
Program
Bachelorof
of Business
Business Administration
Program
(วิชาเอกการเงิน)
ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

อักษรย่อ

บธ.บ.

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Business Administration

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A.

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
1) สาเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
2) สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
3) สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
บริห ารธุ ร กิจ สาขาวิช าการบั ญ ชี การตลาด การเงิน และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การจั ด การทั่ ว ไป หรือ อนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่ า ในสาขาบริห ารธุ ร กิจ หรือ สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือ เทีย บเท่า หรือ อนุ ป ริญ ญาหรือ
4) สาเร็ จการศึก ษาประกาศนียบัต รวิช าชีพ ชัน
เทียบเท่าประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทัว่ ไป หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือ เทีย บเท่ า ที่ม ใิ ช่ ป ระเภทวิช า
5) ส าเร็ จ การศึก ษาประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ ชั น
พณิ ช ยกรรม/บริห ารธุร กิจ หรือ อนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่ า ที่ม ใิ ช่ ส าขาวิช าบริห ารธุร กิจ หรือ สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
้ ใดชั น
้ หนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุ รกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6) ส าเร็ จการศึกษาปริญ ญาชัน
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
้ ใดชัน
้ หนึ่งทีม
7) สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

52
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51

โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

5

30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

17

102

1

6

23

138

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุม
่ วิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวต
ิ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข.

หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
่ การจัดการ
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

หมายเหตุ

* โครงสร ้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง /เปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ ขอให ้นั ก ศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

ั
กลุม
่ วิชาสงคมศาสตร์

52
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53

วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32456 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน*
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
่
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2. สาเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือเทีย บเท่า ในประเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุรกิจ สาขาวิช าการบั ญ ชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือ
เทีย บเท่า ในสาขาวิช าบริห ารธุร กิจ หรือ สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ วิช าเอกการเงิน และการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ก.

ชุดวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค.

หมวดวิชาเลือกเสรี

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

หน่วยกิต

3

18

11

66

1

6

15

90

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

วิชาแกน 1 ชุดวิชา
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32456 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน*
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
่
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่ า หรือ อนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่ า ประเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/
บริหารธุรกิจ ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์

(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

18

ข.

13

78

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

17

102

หมวดวิชาเฉพาะ

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)

วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

หมายเหตุ

่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

และการจัดการทัว่ ไป
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วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32456 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน*
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
่
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

4. สาเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่าทีม
่ ใิ ช่ป ระเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุรกิจ หรืออนุ ป ริญ ญา
หรือเทียบเท่า ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ก.

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

17

102

1

6

21

126

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32456 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน*
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
่
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1

6

12

72

1

6

14

84

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค.

หมวดวิชาเลือกเสรี

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

วิชาแกน 1 ชุดวิชา
30212

หมายเหตุ

คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

้ ใดชั น
้ หนึ่ ง ในสาขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ หรือ สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
5. ส าเร็ จ การศึก ษาปริญ ญ าชั น
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วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32456 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน*
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
่
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

้ ใดชัน
้ หนึ่ง ที่ม ใิ ช่ส าขาวิช าบริห ารธุร กิจ หรือสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์
6. สาเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชัน
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1

6

17

102

1

6

19

114

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
32303 การจัดการการเงิน
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32454 การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32456 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน*
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
่
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชือ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

58

59

หลักสูตรการศึกษา

ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

1

10151

ไทยศึกษา

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

10152

ไทยกับสังคมโลก

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ปลาย

10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
60120

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

2

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

10151

ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103

ทักษะชีวต
ิ

10103

ทักษะชีวต
ิ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10121

อารยธรรมมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

30208

การบัญชีการเงินและ

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

30208

การบัญชีการเงินและ

2

ต้น

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30210
30211
ปลาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

11301

การจัดการการผลิตและ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

องค์การและการจัดการ และ

10131

สังคมมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10152

ไทยกับสังคมโลก

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

ปลาย

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพือ
่ การตัดสินใจ
3

ต้น

3

ต้น

32303

การจัดการการเงิน

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หลักการประกันภัย

เพือ
่ การตัดสินใจ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

32303

การจัดการการเงิน

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

ปลาย

32331

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

ปลาย

32340

และการศึกษาความเป็ นไปได ้
32340

ของโครงการ

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

การเงินส่วนบุคคลและ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การภาษี อากร
32344

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

60
ปี
ที่
4

ภาค
ต้น

32454

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

4

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32454

และการควบคุมทางการเงิน
32455

ธุรกิจและการเงิน

32455

32456
32490

ธุรกิจและการเงิน
ระหว่างประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะห์

32457

หลักทรัพย์
ปลาย

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน

ระหว่างประเทศ
32457

59

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

ปลาย

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

30211

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

่
และการจัดการสินเชือ

32331

ระบบสารสนเทศทางการเงิน
และการศึกษาความเป็ นไปได ้
ของโครงการ

32490

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน
่
และการจัดการสินเชือ

5

ต้น

5

ต้น

30210

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

2. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด
การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

1

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
ปลาย

10151

ไทยศึกษา

32331

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

ปลาย

และการศึกษาความเป็ นไปได ้

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ของโครงการ
32340

การเงินส่วนบุคคลและ

10151

ไทยศึกษา

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

การภาษี อากร
2

ต้น

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32303

การจัดการการเงิน

32332
32457

2

ต้น

่ งและ
การจัดการความเสีย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

หลักการประกันภัย

เพือ
่ การตัดสินใจ

การลงทุนและการวิเคราะห์

32303

หลักทรัพย์

32332

การจัดการการเงิน
่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

32456

60
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

30212

32490

61
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32331

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

และการศึกษาความเป็ นไปได ้

เพือ
่ การตัดสินใจ

ของโครงการ

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

32340

่
และการจัดการสินเชือ
3

ต้น

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

3

ต้น

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

และการควบคุมทางการเงิน

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

ปลาย

ปลาย

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

32490

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน
่
และการจัดการสินเชือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุ ป ริญ ญาหรือเทีย บเท่า ประเภทวิช าพณิช ยกรรม/บริหารธุรกิจ
ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทัว่ ไป
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

10141

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151

ไทยศึกษา

30208

การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

ปลาย

2

ต้น

10121
30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30212

ปลาย

อารยธรรมมนุษย์

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

2

ต้น

10151

ไทยศึกษา

30208

การบัญชีการเงินและ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพือ
่ การตัดสินใจ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

32303

การจัดการการเงิน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

เพือ
่ การตัดสินใจ

หลักการประกันภัย

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

62
ปี
ที่
2

ภาค
ปลาย

32331

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32331

และการศึกษาความเป็ นไปได ้

ของโครงการ

การเงินส่วนบุคคลและ

32340

การภาษี อากร
3

ต้น

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

32457

3

ต้น

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32303

การจัดการการเงิน

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

หลักการประกันภัย

การลงทุนและการวิเคราะห์

32457

หลักทรัพย์
ปลาย

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

32490

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

ต้น

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

ปลาย

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32490

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

่
และการจัดการสินเชือ
4

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

และการควบคุมทางการเงิน
32455

ระบบสารสนเทศทางการเงิน
และการศึกษาความเป็ นไปได ้

ของโครงการ
32340

61

่
และการจัดการสินเชือ
4

ต้น

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

4. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่า หรือ เทีย บเท่ า ทีม
่ ใิ ช่ ป ระเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุร กิจ หรือ
อนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่า ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิช าบริห ารธุรกิจ หรือสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ วิช าเอกการเงิน และ
การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

1

10151

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปลาย

2

ต้น

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

10131

สังคมมนุษย์

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

10151

ไทยศึกษา

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

30208

การบัญชีการเงินและ

2

ต้น

10121

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพือ
่ การตัดสินใจ
32303

การจัดการการเงิน

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

อารยธรรมมนุษย์

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30210

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

และการควบคุมทางการเงิน

62
ปี
ที่
2

3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

ต้น

32340

63
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การเงินส่วนบุคคลและ

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

การภาษี อากร

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30208

การบัญชีการเงินและ

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

30210
32457

3

ต้น

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การจัดการการผลิตและ

เพือ
่ การตัดสินใจ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

32303

การจัดการการเงิน

การลงทุนและการวิเคราะห์

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

หลักทรัพย์
ปลาย

32331

32490

หลักการประกันภัย
ปลาย

ระบบสารสนเทศทางการเงินและ

32331

และการศึกษาความเป็ นไปได ้

ของโครงการ

ของโครงการ

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

32340

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

่
และการจัดการสินเชือ
4

ต้น

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

การศึกษาความเป็ นไปได ้

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

4

ต้น

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

และการควบคุมทางการเงิน

และการควบคุมทางการเงิน

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

ปลาย

ปลาย

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

32490

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน
่
และการจัดการสินเชือ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

5. สาเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

1

32303

การจัดการการเงิน

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

ภาค
ต้น

หลักการประกันภัย

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

64
ปี
ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

1

10151

ไทยศึกษา

32331

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

และการศึกษาความเป็ นไปได ้

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

ภาค
ปลาย

63

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ของโครงการ
32340

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

2

ต้น

2

ต้น

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

เพือ
่ การตัดสินใจ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์

32332

หลักทรัพย์

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

30212

ปลาย

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

ต้น

ระบบสารสนเทศทางการเงิน
และการศึกษาความเป็ นไปได ้

เพือ
่ การตัดสินใจ

ของโครงการ

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32490

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

32340

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

่
และการจัดการสินเชือ
3

32331

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3

ต้น

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32303

การจัดการการเงิน

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน

ปลาย

ปลาย

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

32490

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน
่
และการจัดการสินเชือ

้ ใดชัน
้ หนึ่ง ที่ม ใิ ช่ สาขาวิช าบริห ารธุรกิจ หรือสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ วิช าเอก
6. สาเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชัน
การเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

1

30208

การบัญชีการเงินและ

ภาค
ต้น

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30210

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

ปลาย

64
ปี
ที่
1

2

หลักสูตรการศึกษา
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

1

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ภาค
ปลาย

ต้น

65

30211

องค์การและการจัดการ และ

ปลาย

การจัดการการเงิน

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

30210

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด

2

ต้น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32303

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

10151

ไทยศึกษา

30208

การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

30211

หลักการประกันภัย
ปลาย

30212

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปลาย

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ต้น

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32340

การเงินส่วนบุคคลและ

เพือ
่ การตัดสินใจ

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน

32340

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์

3

ต้น

32303

การจัดการการเงิน

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32457

หลักทรัพย์
ปลาย

32331

32490

4

ต้น

การเงินส่วนบุคคลและ
การภาษี อากร

และการควบคุมทางการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

30209

เพือ
่ การตัดสินใจ
การภาษี อากร
3

องค์การและการจัดการ และ

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

ปลาย

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

32331

ระบบสารสนเทศทางการเงิน

และการศึกษาความเป็ นไปได ้

และการศึกษาความเป็ นไปได ้

ของโครงการ

ของโครงการ

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

่
และการจัดการสินเชือ

32490

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงิน

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

่
และการจัดการสินเชือ
4

ต้น

32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน
และการควบคุมทางการเงิน

ปลาย

ปลาย

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

66

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

65

หลั
กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต

Bachelor
of Business
Administration
Program
Bachelor
of Business
Administration Program
(วิชาเอกการตลาด)
ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

อักษรย่อ

บธ.บ.

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Business Administration

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A.

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
1. สาเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
2. สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
3. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ การจั ดการ
ทัว่ ไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทีย บเท่าที่ม ใิ ช่ในประเภทวิช า
4. สาเร็ จ การศึกษาประกาศนีย บัต รวิชาชีพ ชัน
พณิ ช ยกรรม/บริห ารธุ รกิจ หรือ อนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่ า ที่ม ใิ ช่ ส าขาวิช าบริห ารธุ รกิจ หรือ สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ
้ ใดชัน
้ หนึ่งทีม
6. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ หรือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

้ ใดชัน
้ หนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
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โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

5

30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

16

96

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

22

132

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา
ั
กลุม
่ วิชาสงคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุม
่ วิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวต
ิ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

หมายเหตุ

* โครงสร ้างและรายละเอีย ดของหลัก สูต รอาจมีก ารปรับ ปรุง /เปลี่ย นแปลงได ้ ทั ง้ นี้ ขอให ้นั ก ศึก ษาติด ตามข่า ว
จากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
บ ังค ับ 9 ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด
และการศึกษาความเป็ นไปได ้
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32435 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด*
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อป
ุ ทาน
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32414 การตลาดสินค ้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2. สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงิน
และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การทั่ ว ไป หรือ ปริญ ญาหรือ เทีย บเท่ า ในสาขาวิช า

(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

18

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

10

60

1

6

14

84

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
หมายเหตุ

หน่วยกิต

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

วิชาแกน 1 ชุดวิชา
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด
และการศึกษาความเป็ นไปได ้
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32435 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด*
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อป
ุ ทาน
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เที ย บเท่ า ที่ ม ิใ ช่ ป ระเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุ ร กิจ หรื อ อนุ ป ริญ ญ า
หรือเทีย บเท่าที่ม ใิ ช่สาขาวิช าบริห ารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิช าเอกการเงิน และการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หน่วยกิต

3

18

16

96

1

6

20

120
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
บ ังค ับ 9 ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด
และการศึกษาความเป็ นไปได ้
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32435 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด*
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อป
ุ ทาน
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32414 การตลาดสินค ้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
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4. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1

6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

10

60

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

12

72

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)

วิชาแกน 1 ชุดวิชา
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด
และการศึกษาความเป็ นไปได ้
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32435 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด*
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อป
ุ ทาน
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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้ ใดชัน
้ หนึ่งทีม
5. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1

6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

16

96

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

18

108

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
บ ังค ับ 9 ชุดวิชา
32302 การจัดการการตลาด
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค
และการศึกษาความเป็ นไปได ้
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32435 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด*
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อป
ุ ทาน
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32414 การตลาดสินค ้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

73

ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

10103

ทักษะชีวต
ิ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10151

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ

ปลาย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2

ต้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131

สังคมมนุษย์

10103

ทักษะชีวต
ิ

10152

ไทยกับสังคมโลก

10121

อารยธรรมมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

30210

การจัดการการผลิตและ

10151

ไทยศึกษา

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30212

32473

2

ต้น

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

10131

สังคมมนุษย์

เพือ
่ การตัดสินใจ

10152

ไทยกับสังคมโลก

30211

องค์การและการจัดการ และ

การจัดการช่องทางการตลาด

ปลาย

32302

การจัดการการตลาด

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ปลาย

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพือ
่ การตัดสินใจ

3

ต้น

30208

การบัญชีการเงินและ

3

ต้น

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค

30210

การจัดการการผลิตและ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32316

การจัดการการขายและ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด
32473

ศิลปะการขาย
32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

และห่วงโซ่อป
ุ ทาน

74
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

75
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรม

32489

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

ผู ้บริโภค

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การตลาดร่วมสมัย และ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

การตลาดดิจท
ิ ัล
4

ต้น

32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

4

ต้น

และการวิจัยการตลาด และ

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32316

การจัดการการขายและ

การศึกษาความเป็ นไปได ้
-----

ศิลปะการขาย

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32334

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

และการวิจัยการตลาด และ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32449

ระบบสารสนเทศทางการตลาด
การศึกษาความเป็ นไปได ้

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น
ผู ้ประกอบการ

32475

การตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก

ปลาย

32435

ปลาย

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

32302

การจัดการการตลาด

32489

การตลาดร่วมสมัย และ
การตลาดดิจท
ิ ัล

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32414

การตลาดสินค ้าเกษตรกับ
เศรษฐกิจของไทย

32475

การตลาดระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

และการตลาดโลก
32476

การตลาดสถาบันและ
การตลาดบริการ

5

ต้น

5

ต้น

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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2. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่ า ในประเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุ ร กิจ สาขาวิช าการบั ญ ชี

การตลาด การเงิน และการธนาคาร การจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การทั่ วไป หรืออนุ ป ริญ ญาหรือ
เทีย บเท่า ในสาขาวิช าบริห ารธุรกิจ หรือสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ วิช าเอกการเงิน และการธนาคาร และ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
ปลาย

10151

ไทยศึกษา

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

ปลาย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

เพือ
่ การตัดสินใจ
32316

การจัดการการขายและ

10151

ไทยศึกษา

32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

ศิลปะการขาย
32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ

32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

การตลาด
2

ต้น

2

ต้น

และการวิจัยการตลาด และ

และการวิจัยการตลาด และ

การศึกษาความเป็ นไปได ้

การศึกษาความเป็ นไปได ้

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32473

การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อป
ุ ทาน

ปลาย

32302

การจัดการการตลาด

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผู ้บริโภค

เพือ
่ การตัดสินใจ

32489

การตลาดร่วมสมัย และ

30212

32316

การตลาดดิจท
ิ ัล

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

การจัดการการขายและ
ศิลปะการขาย

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู ้บริโภค

3

ต้น

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

32473

การจัดการช่องทางการตลาด

3

ต้น

32302

การจัดการการตลาด

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

32489

การตลาดร่วมสมัย และ

และห่วงโซ่อป
ุ ทาน
ปลาย

การตลาด
ปลาย

การตลาดดิจท
ิ ัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

ปลาย
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3. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่ า ที่ ม ิใ ช่ ป ระเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุ ร กิจ หรือ อนุ ป ริญ ญา

หรือเทียบเท่าทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10151

ไทยศึกษา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

30211

องค์การและการจัดการ และ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32414

การตลาดสินค ้าเกษตรกับ
เศรษฐกิจของไทย

32476

การตลาดสถาบันและ
การตลาดบริการ

2

ต้น

30210

การจัดการการผลิตและ

2

ต้น

ดาเนินงาน และหลักการตลาด
30212

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

32473

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพือ
่ การตัดสินใจ
32473

การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อป
ุ ทาน

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

การจัดการช่องทางการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

และห่วงโซ่อป
ุ ทาน
ปลาย

32302

การจัดการการตลาด

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ปลาย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพือ
่ การตัดสินใจ
60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

32414

การตลาดสินค ้าเกษตรกับ
เศรษฐกิจของไทย

32475

การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

32476

การตลาดสถาบันและ
การตลาดบริการ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

78
ปี
ที่
3

ภาค
ต้น

30208
32316

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีการเงินและ

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32302

การจัดการการตลาด

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

การจัดการการขายและ

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ

ศิลปะการขาย
32474

77

การตลาด

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

ปลาย

ปลาย

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค

32489

การตลาดร่วมสมัย และ

32489

การตลาดร่วมสมัย และ

การตลาดดิจท
ิ ัล
4

ต้น

32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

การตลาดดิจท
ิ ัล
4

ต้น

30208

และการวิจัยการตลาด และ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

การศึกษาความเป็ นไปได ้
32435

การบัญชีการเงินและ

32316

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

การจัดการการขายและ
ศิลปะการขาย

32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาด
และการวิจัยการตลาด และ
การศึกษาความเป็ นไปได ้

ปลาย

ปลาย

30210

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

้ ใดชัน
้ หนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
4. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

ที่
1

ภาค
ต้น

10151
32473

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ไทยศึกษา

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

การตลาด
ปลาย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32333

10151

ไทยศึกษา

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

เพือ
่ การตัดสินใจ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์พฤติกรรม

เพือ
่ การตัดสินใจ

ผู ้บริโภค
32432

ปลาย

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

ปี

78
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32316

79
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การจัดการการขายและ

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32316

ศิลปะการขาย
32334

-----

การจัดการการขายและ
ศิลปะการขาย

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ

และการวิจัยการตลาด และ

การศึกษาความเป็ นไปได ้

การศึกษาความเป็ นไปได ้

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32473

การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อป
ุ ทาน

ปลาย

32302

การจัดการการตลาด

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

32489

การตลาดร่วมสมัย และ

ปลาย

32474

การตลาด
32489

การตลาดดิจท
ิ ัล
3

ต้น

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาดร่วมสมัย และ
การตลาดดิจท
ิ ัล

3

ต้น

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32302

การจัดการการตลาด

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู ้บริโภค

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

้ ใดชัน้ หนึง่ ทีม
5. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น
ผู ้ประกอบการ

32475

การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก

ปลาย

30208

การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

30210

การจัดการการผลิตและ

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรม

ดาเนินงาน และหลักการตลาด
ผู ้บริโภค

ปลาย

10151

ไทยศึกษา

30208

การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

80
ปี
ที่
2

ภาค
ต้น

30212

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

79

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30210

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด

เพือ
่ การตัดสินใจ

32302

การจัดการการตลาด

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32333

การวิเคราะห์พฤติกรรม

32473

การจัดการช่องทางการตลาด

ผู ้บริโภค

และห่วงโซ่อป
ุ ทาน
ปลาย

ปลาย

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32302

การจัดการการตลาด

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ

เพือ
่ การตัดสินใจ

การตลาด
3

ต้น

32316

การจัดการการขายและ

3

ต้น

30212

32432

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

32316

การจัดการการขายและ

ศิลปะการขาย
32334

60120

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

ศิลปะการขาย

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาด

และการวิจัยการตลาด และ

และการวิจัยการตลาด และ

การศึกษาความเป็ นไปได ้

การศึกษาความเป็ นไปได ้

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

32473

การจัดการช่องทางการตลาด
และห่วงโซ่อป
ุ ทาน

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

32489

การตลาดร่วมสมัย และ

ปลาย

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32489

การตลาดร่วมสมัย และ

การตลาดดิจท
ิ ัล
----4

ต้น

การตลาดดิจท
ิ ัล

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
4

ต้น

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

32474

่ สารและการส่งเสริม
การสือ
การตลาด

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ น
ผู ้ประกอบการ

32475

การตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด

ปลาย

80

หลักสูตรการศึกษา

81

หลั
กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต

Bachelor
of Business Administration Program
Bachelor of Business Administration Program
(วิชาเอกการจ ัดการการท่องเทีย
่ ว)
ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

อักษรย่อ

บธ.บ.

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Business Administration

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A.

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
1. สาเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
2. สาเร็ จการศึก ษาประกาศนียบั ต รวิช าชีพ (ปวช.) หรือ เทีย บเท่าตามที่ก ระทรวงศึกษาธิก าร
รับรอง หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
3. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย
่ ว การโรงแรมและ
การบริการ หรืออนุ ป ริญ ญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิช าบริห ารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ วิช าเอกเศรษฐศาสตร์ธุ ร กิจ วิช าเอกการเงิน และการธนาคาร หรือ สาขาวิช า
การโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทีม
4. สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
่ ใิ ช่ประเภท
วิชาพณิ ชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การโรงแรมและการบริก าร หรือ อนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่ า ที่ ม ใิ ช่ ส าขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ ธุ ร กิจ บริก าร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว หรือ
5. ส าเร็ จ การศึก ษาประกาศนี ย บั ต ร 2 ปี ของโรงเรีย นการจั ด การโรงแรมและการท่ อ งเที่ย ว
นานาชาติ (ไอทิม) หรือ
้ ใดชัน
้ หนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว หรือ
้ ใดชัน
้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน
7. สาเร็ จการศึกษาปริญญาชัน
่ ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

82

81

โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

5

30

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18

108

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

24

144

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา
ั
กลุม
่ วิชาสงคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุม
่ วิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวต
ิ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

หมายเหตุ

* โครงสร ้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีก ารปรับปรุง /เปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ ขอให ้นั กศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

82

หลักสูตรการศึกษา

83

วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว*
32495 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว**

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุม
่ วิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว***
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพ
่ ักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

กลุม
่ วิชาภาษาต่างประเทศเพือ
่ งานอาชีพ
10171 การใช ้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทั กษะ นั กศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล
เพื่อให ้นั กศึก ษามีสมรรถนะในการเรีย นรู ้และประยุก ต์วช
ิ าการ การคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์
การตัดสินใจ และการจัดการทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
**

นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

*** เป็ นชุดวิชาที่มก
ี ารฝึ กปฏิบั ตเิ สริมทั กษะ และออกทั ศนศึกษาตามเส ้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั กศึกษาทีต
่ ้องการ
ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให ้ศึกษาคูก
่ บ
ั ชุดวิชา 32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และ
การท่องเทีย
่ วอาเซียน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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83

2. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ย ว สาขาวิช าการจั ด การธุรกิจ ท่องเทีย
่ ว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุ ป ริญ ญาหรือเทีย บเท่า
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ก.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ข.

หมวดวิชาเฉพาะ

ค.

หมวดวิชาเลือกเสรี

ชุดวิชา

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

หน่วยกิต

3

18

12

72

1

6

16

96

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัด การธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว*
32495 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว**

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุม
่ วิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว***

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทั กษะ นั กศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล
เพื่อให ้นั กศึก ษามีสมรรถนะในการเรีย นรู ้และประยุก ต์วช
ิ าการ การคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์
การตัดสินใจ และการจัดการทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
** นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
*** เป็ นชุดวิชาที่มก
ี ารฝึ กปฏิบั ตเิ สริมทั กษะ และออกทัศนศึกษาตามเส ้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั กศึกษาทีต
่ ้องการ
ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให ้ศึกษาคูก
่ บ
ั ชุดวิชา 32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และ
การท่องเทีย
่ วอาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
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หลักสูตรการศึกษา
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32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพ
่ ักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

กลุม
่ วิชาภาษาต่างประเทศเพือ
่ งานอาชีพ
10171 การใช ้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนั กงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิช าที่ ม ิใ ช่ ป ระเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุ ร กิจ
หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย
่ ว การโรงแรมและการบริการ
ห รื อ อนุ ปริ ญ ญ าห รื อ เที ย บเท่ าที่ ม ิ ใ ช่ ส าข าวิช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ บริ ก าร คอมพิ ว เต อร์ ธุ ร กิ จ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

18

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18

108

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

22

132

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
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วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว*
32495 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว**

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุม
่ วิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว***
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพ
่ ักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

กลุม
่ วิชาภาษาต่างประเทศเพือ
่ งานอาชีพ
10171 การใช ้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนั กงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับทีส
่ งู กว่าปริญญาตรี (ภาคผนวก)

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทั กษะ นั กศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล
เพื่อให ้นั กศึก ษามีสมรรถนะในการเรีย นรู ้และประยุก ต์วช
ิ าการ การคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์
การตัดสินใจ และการจัดการทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
** นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
*** เป็ นชุดวิชาที่มก
ี ารฝึ กปฏิบั ตเิ สริมทักษะ และออกทั ศนศึกษาตามเส ้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั กศึกษาทีต
่ ้องการ
ใบประกอบวิช าชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิช าฯ ขอแนะน าให ้ศึก ษาคู่กับชุดวิชา 32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
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4. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย
่ วนานาชาติ (ไอทิม)
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

16

96

1

6

20

120

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน 4 ชุดวิชา
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว*
32495 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว**

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุม
่ วิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ นั ก ศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล
เพื่ อ ให ้นั ก ศึก ษามีส มรรถนะในการเรีย นรู ้และประยุ ก ต์ว ช
ิ าการ การคิด ริเริม
่ สร ้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์
การตัดสินใจ และการจัดการทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
**

นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว*
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพ
่ ักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

กลุม
่ วิชาภาษาต่างประเทศเพือ
่ งานอาชีพ
10171 การใช ้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

้ ใดชั น
้ หนึ่ ง ในสาขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ ธุ ร กิจ บริก าร คอมพิ ว เตอร์ธุ ร กิจ
5. ส าเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชั น
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา
การโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1

6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

12

72

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

14

84

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาที่มก
ี ารฝึ กปฏิบัต เิ สริมทั กษะ และออกทั ศนศึกษาตามเส ้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั กศึกษาทีต
่ ้องการ
ใบประกอบวิช าชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิช าฯ ขอแนะนาให ้ศึก ษาคู่กับชุดวิชา 32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

32337 การจัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
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32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว*
32495 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว**

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุม
่ วิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว***
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพ
่ ักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

กลุม
่ วิชาภาษาต่างประเทศเพือ
่ งานอาชีพ
10171 การใช ้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนั กงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

้ ใดชัน
้ หนึ่ ง หรือ เทีย บเท่ า ในสาขาวิช าอื่น ที่ ม ิใ ช่ ส าขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ
6. ส าเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชั น
ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ วิชาเอกการเงิน
และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1

6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

18

108

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

20

120

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

หมายเหตุ

หน่วยกิต

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ นั กศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล
เพือ
่ ให ้นั ก ศึก ษามีส มรรถนะในการเรีย นรู ้และประยุก ต์วช
ิ าการ การคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์
การตัดสินใจ และการจัดการทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
** นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
*** เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะ และออกทัศนศึกษาตามเส ้นทางทีม
่ หาวิทยาลัยกาหนด นั กศึกษาทีต
่ ้องการ
ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให ้ศึกษาคูก
่ ับชุดวิชา 32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และ
การท่องเทีย
่ วอาเซียน
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(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 18 ชุดวิชา (108 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา
บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
32335 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
32337 การจัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว*
32495 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว**

และเลือก 6 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 3 ชุดวิชา
กลุม
่ วิชาความสนใจเฉพาะ
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว***
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ
32487 การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพ
่ ักทางเลือก
32488 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทั กษะ นั กศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะผ่านระบบการศึกษาทางไกล
ิ าการ การคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์ การวางแผน การวิเคราะห์
เพื่อให ้นั กศึก ษามีสมรรถนะในการเรีย นรู ้และประยุก ต์วช
การตัดสินใจ และการจัดการทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
** นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
*** เป็ นชุดวิชาที่มก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทั กษะ และออกทั ศนศึกษาตามเส ้นทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด นั กศึกษาทีต
่ ้องการ
ใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาฯ ขอแนะนาให ้ศึกษาคูก
่ บ
ั ชุดวิชา 32484 ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และ
การท่องเทีย
่ วอาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
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หลักสูตรการศึกษา
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กลุม
่ วิชาภาษาต่างประเทศเพือ
่ งานอาชีพ
10171 การใช ้ภาษาอังกฤษ
11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนั กธุรกิจ
11302 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
11303 ภาษาอังกฤษสาหรับพนั กงานโรงแรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
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ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

10151
30211

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ไทยศึกษา

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

10152

ไทยกับสังคมโลก

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ปลาย

10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
60120

2

ต้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103

ทักษะชีวต
ิ

10103

ทักษะชีวต
ิ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10121

อารยธรรมมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

30208

การบัญชีการเงินและ

10151

ไทยศึกษา

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

10131

สังคมมนุษย์

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม

10152

ไทยกับสังคมโลก

30208

การบัญชีการเงินและ

32335

2

ต้น

ท่องเทีย
่ ว
ปลาย

32337

ปลาย

การจัดการการตลาดเพือ
่
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

-----

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

30211

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

ท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

32338

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ

32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

โรงแรม
ต้น

3

ต้น

30210

อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

การจัดการการผลิตและ
ดาเนินงาน และหลักการตลาด

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32479

เพือ
่ การตัดสินใจ

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

32336

การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

3

92
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

93
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

32484

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์

32486

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
ภัตตาคารระหว่างประเทศ
32488

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย

30212

ปลาย

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

32337

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การจัดการการตลาดเพือ
่
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

เพือ
่ การตัดสินใจ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

32478

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
โรงแรม

เพือ
่ เป็ นรางวัล
32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

4

ต้น

30210

การจัดการการผลิตและ

4

ต้น

32477

ดาเนินงาน และหลักการตลาด
32336
32477

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ
มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

การจัดการทรัพยากร

ตัวแทนท่องเทีย
่ ว

การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

-----

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

32479

ตัวแทนท่องเทีย
่ ว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

32484

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์

32486

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ

และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
ภัตตาคารระหว่างประเทศ
32488

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

โรงแรมและภัตตาคาร

94
ปี
ที่
4

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

-----

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

4

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

93

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32338

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

การจัดการการท่องเทีย
่ ว

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

โรงแรม

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

โรงแรม

32478

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ เป็ นรางวัล

32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

5

ต้น

5

ต้น

30209
32495

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่าในประเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุรกิจ หรือประเภทวิช าอุต สาหกรรม
ท่อ งเที่ย ว สาขาวิช าการจั ด การธุรกิจ ท่องเที่ย ว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่า ใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว

1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

1

10151

ไทยศึกษา

32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ภาค
ต้น

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

ปี
ที่

94
ปี
ที่
1

95

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

10141
-----

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10121

อารยธรรมมนุษย์

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

10151

ไทยศึกษา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

32338

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

โรงแรม
2

ต้น

2

ต้น

32338

อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
-----

อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

-----

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32479

32484

การจัดการโรงแรมและ

32486

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์

32484
32486

ภัตตาคารระหว่างประเทศ
นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

32336

การจัดการทรัพยากร

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ

32488

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

32488

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

32337

การจัดการการตลาดเพือ
่

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โรงแรมและภัตตาคาร

โรงแรมและภัตตาคาร
ปลาย

การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

โรงแรม

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32478

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ เป็ นรางวัล

32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

ปลาย

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

โรงแรม

96
ปี
ที่
3

ภาค
ต้น

32477

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

มัคคุเทศก์และการจัดการ
ธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
-----

95

32336

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

32477

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ
มัคคุเทศก์และการจัดการ
ธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว

ปลาย

32337
32495

ปลาย

การจัดการการตลาดเพือ
่

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

การจัดการการท่องเทีย
่ ว

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
โรงแรม

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32478

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ เป็ นรางวัล

32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

ต้น

4

ต้น

32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

4

96

97

หลักสูตรการศึกษา

3. สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการจั ด การธุรกิจ ท่อ งเที่ย ว การโรงแรมและการบริก าร หรือ อนุ ป ริญ ญาหรือเทียบเท่าที่ ม ใิ ช่ส าขาวิช า
บริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุ รกิจ วิชาเอกการเงินและ
การธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
ปี
ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10131

สังคมมนุษย์

1

10151

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปลาย

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

10121

อารยธรรมมนุษย์

32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

10131

สังคมมนุษย์

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม

30211

องค์การและการจัดการ และ

ท่องเทีย
่ ว
2

ต้น

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

30208

การบัญชีการเงินและ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2

ต้น

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30212

10151

ไทยศึกษา

30208

การบัญชีการเงินและ

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32335

เพือ
่ การตัดสินใจ
ปลาย

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว
ปลาย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

โรงแรม
3

ต้น

32338

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โรงแรม
3

ต้น

30210

การจัดการการผลิตและ

32336

การจัดการทรัพยากร

อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32479

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

32484

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์

32486

การจัดการธุรกิจโรงแรมและ

และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
ภัตตาคารระหว่างประเทศ
32488

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
32338

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

98
ปี
ที่
3

ภาค
ปลาย

32336

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การจัดการทรัพยากร

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32337

การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
-----

97

การจัดการการตลาดเพือ
่
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

โรงแรม

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32478

โรงแรม

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ เป็ นรางวัล

32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

ต้น

30210
32477

การจัดการการผลิตและ

4

ต้น

32477

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

ตัวแทนท่องเทีย
่ ว

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

-----

ตัวแทนท่องเทีย
่ ว

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32479

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

32484

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

32486

การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

32488

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

4

98
ปี
ที่
4

99

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

32337

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การจัดการการตลาดเพือ
่

4

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30212

การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
32495

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ
การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

เพือ
่ การตัดสินใจ

การจัดการการท่องเทีย
่ ว

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32478

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ เป็ นรางวัล

32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

5

ต้น

5

ต้น

32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว

4. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเทีย
่ วนานาชาติ (ไอทิม)
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

10141

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151

ไทยศึกษา

30211

องค์การและการจัดการ และ

10121

อารยธรรมมนุษย์

32335

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปลาย

2

ต้น

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

10151

ไทยศึกษา

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม

32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ท่องเทีย
่ ว

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ท่องเทีย
่ ว

32336

การจัดการทรัพยากร

32338

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

30211

องค์การและการจัดการ และ

2

ต้น

10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

100
ที่
2

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

32337

การจัดการการตลาดเพือ
่

2

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32337

การจัดการการตลาดเพือ
่

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

โรงแรม
3

ต้น

32477

-----

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

โรงแรม
3

ต้น

32477

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

ตัวแทนท่องเทีย
่ ว

ตัวแทนท่องเทีย
่ ว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32479

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

32484

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์

32486

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ

32488

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

32484
32486

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ

32488

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

โรงแรมและภัตตาคาร
คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

โรงแรมและภัตตาคาร
ปลาย

32336

การจัดการทรัพยากร

เพือ
่ การตัดสินใจ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
-----

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

30212

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

ปลาย

99

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

โรงแรม

โรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

ปี

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

100
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

3

ภาค
ปลาย

32478

32485

32487

4

ต้น

101
สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32478

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว

นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว

เพือ
่ เป็ นรางวัล

เพือ
่ เป็ นรางวัล

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม

และการบริการในอุตสาหกรรม

ท่องเทีย
่ ว

ท่องเทีย
่ ว

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรมขนาดย่อมและ

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

4

ต้น

32338

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว

การจัดการการท่องเทีย
่ ว
ปลาย

ปลาย

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพือ
่ การตัดสินใจ

32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว

้ ใดชัน
้ หนึ่งในสาขาวิช าบริห ารธุรกิจ ธุรกิจ บริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิช า
5. สาเร็ จการศึก ษาปริญ ญาชัน
เศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
ปี
ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

1

32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ภาค
ต้น

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว
32338

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

102
ปี
ที่
1

ภาค
ปลาย

32337

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การจัดการการตลาดเพือ
่

1

การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม
-----

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10151

ไทยศึกษา

32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

32477

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

101

ท่องเทีย
่ ว
32337

การจัดการการตลาดเพือ
่
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

โรงแรม
ต้น

2

ต้น

32477

มัคคุเทศก์และการจัดการ

มัคคุเทศก์และการจัดการ

ธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
-----

ธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32479

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

32484

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์

32486

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ

32484

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์

32486

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ

และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

ภัตตาคารระหว่างประเทศ
32488

ภัตตาคารระหว่างประเทศ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ

32488

โรงแรมและภัตตาคาร
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

ปลาย

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา

โดยเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

โรงแรม

โรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

2

102
ปี
ที่
2

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

2

ภาค
ปลาย

32478

32485

32487

3

103

หลักสูตรการศึกษา

ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32478

นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว

เพือ
่ เป็ นรางวัล

เพือ
่ เป็ นรางวัล

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์

และการบริการในอุตสาหกรรม

และการบริการในอุตสาหกรรม

ท่องเทีย
่ ว

ท่องเทีย
่ ว

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรมขนาดย่อมและ

โรงแรมขนาดย่อมและ

การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

32336

การจัดการทรัพยากร

32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

3

ต้น

32336

การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

32338

การจัดการการท่องเทีย
่ ว
ปลาย

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

ปลาย

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

โรงแรม

104

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

103

้ ใดชัน
้ หนึ่ง หรือเทีย บเท่าในสาขาวิช าอืน
6. สาเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชัน
่ ที่ม ใิ ช่สาขาวิช าบริห ารธุรกิจ ธุรกิจบริการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร หรือ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ ว
ปี
ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

1

30211

องค์การและการจัดการ และ

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

ปลาย

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ปลาย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10151

ไทยศึกษา

30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

การท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรม

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

ท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
โรงแรม

ต้น

30210

การจัดการการผลิตและ

2

ต้น

30210

ดาเนินงาน และหลักการตลาด
32336

ดาเนินงาน และหลักการตลาด

การจัดการทรัพยากร

30211

การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
32338
32337

การจัดการการตลาดเพือ
่

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ

32336

อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
ปลาย

การจัดการการผลิตและ

การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

ปลาย

32337

การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

การจัดการการตลาดเพือ
่
การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

-----

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

โรงแรม

โรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

2

104
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32477

-----

105
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32477

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

ตัวแทนท่องเทีย
่ ว

ตัวแทนท่องเทีย
่ ว

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32479

32479

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

32484
32486

32484

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ

32486

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ

การจัดการธุรกิจโรงแรม และ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ

32488

โรงแรมและภัตตาคาร
30212

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

ภัตตาคารระหว่างประเทศ
32488

การจัดการโรงแรมและ
กลยุทธ์การจัดการโรงแรม

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

ปลาย

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและ

มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร

ปลาย

30212

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพือ
่ การตัดสินใจ

เพือ
่ การตัดสินใจ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ

32478

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว

11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

เพือ
่ เป็ นรางวัล

11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน

32485

32487

โรงแรม

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ท่องเทีย
่ ว

32478

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ

นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว

โรงแรมขนาดย่อมและ

เพือ
่ เป็ นรางวัล

การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์
และการบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

ทีพ
่ ักทางเลือก

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

106
ที่
4

ภาค
ต้น

30208

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีการเงินและ

4

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32338

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32495
ปลาย

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

การจัดการการท่องเทีย
่ ว

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30208

การบัญชีการเงินและ

ปลาย

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว

ปี

105

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

รายละเอียดของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต
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หลักสูตรการศึกษา
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หลัหลกสูักสูตตรบั
ชีบบี ัณัณฑิ
ฑิตต
รบญ
ัญช

Bachelor
ofofAccountancy
Program
Bachelor
Accountancy Program
ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

บัญชีบณ
ั ฑิต

อักษรย่อ

บช.บ.

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Accountancy

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Acc.

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
1. ส าเร็ จการศึกษาไม่ ต่ ากว่าระดั บมั ธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่ าตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง หรือ
2. สาเร็ จ การศึก ษาประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) หรือเทีย บเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึก ษาธิก าร
รับรอง หรือ
3. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
4. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ ใดชัน
้ หนึ่ง หรือ เทีย บเท่าทุก สาขาวิช าจากสถาบัน อุด มศึก ษา
5. ส าเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชัน
ทีส
่ ภามหาวิทยาลัยนัน
้ ๆ รับรอง

ิ ธิเข ้าศึกษาทีม
หมายเหตุ ผู ้มีสท
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามข ้อ 1 – 5 ต ้องไม่เป็ นโรคทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ
่ มเสีย
การเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ
่ งจากความประพฤติเสือ
่ มเสียจะกลับเข ้าศึกษา
บุคคลซึง่ เคยถูกถอนสถานภาพการเป็ นนั กศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ
่ งจากความประพฤติเสือ
ใหม่ได ้เป็ นรายกรณี หากสภาวิช าการพิจารณาเห็ น สมควรให ้เข า้ ศึก ษา เมื่อ พ ้นก าหนด 5 ปี นั บ แต่วัน ประกาศถอนสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษา หรือเป็ นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให ้พิจารณาเป็ นรายกรณี
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1. สาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่า ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

5

30

15

90

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

21

126

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาต่อไปนี
ั
กลุม
่ วิชาสงคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุม
่ วิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวต
ิ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน
60102 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

หมายเหตุ * โครงสร ้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ ขอให ้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*
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วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2. สาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาการบัญชี
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

4

24

11

66

1

6

16

96

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3. สาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

4

24

12

72

1

6

17

102

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

วิชาแกน 4 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

4. สาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

4

24

15

90

1

6

20

120

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

113

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

113

ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน
60102 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร

114

หลักสูตรการศึกษา

114

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

5. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวท. ในประเภทวิช าช่า งอุต สาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือ ประเภท
วิชาอืน
่ ๆ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

4

24

15

90

1

6

20

120

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน
60102 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

115

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

115

32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

6. สาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

11

66

1

6

15

90

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*
หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร

116

หลักสูตรการศึกษา

116

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

7. สาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

12

72

1

6

16

96

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

วิชาแกน 4 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

117

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

8. สาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว และศิลปกรรม
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

15

90

1

6

19

114

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน
60102 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

118

หลักสูตรการศึกษา

118

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

9. สาเร็ จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุต สาหกรรมสิง่ ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรือประเภทวิชาอืน
่ ๆ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

15

90

1

6

19

114

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน
60102 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

119

119

วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

10. สาเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1

6

11

66

1

6

13

78

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)

วิชาแกน 3 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

120

หลักสูตรการศึกษา

120

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

้ ใดชัน
้ หนึ่ง หรือ เทีย บเท่ าในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางพาณิ ช ยกรรมหรือ
11. ส าเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชัน
บริหารธุรกิจทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาการบัญชี
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1

6

12

72

1

6

14

84

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา (72 หน่วยกิต)

วิชาแกน 4 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

121

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

121

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ*

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให เ้ ลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

้ ใดชัน
้ หนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทีม
12. สาเร็ จการศึก ษาปริญ ญาชัน
่ ใิ ช่ทางพาณิชยกรรม
หรือบริหารธุรกิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1

6

15

90

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

17

102

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)

วิชาแกน 6 ชุดวิชา
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
32209 การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ
32210 องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน
60102 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

122

หลักสูตรการศึกษา

122

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
32207 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208 การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
32311 การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32314 การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32447 การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร
32483 สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีการจัดการ*

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443 การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446 การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบต
ั ร หรือในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

123

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

123

1. สาเร็จการศึกษาไม่ตา่ กว่า ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
ปลาย

10151

ไทยศึกษา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

ปลาย

ั
เลือก 1 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาสงคมศาสตร์
10131

สังคมมนุษย์

10152

ไทยกับสังคมโลก

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

10151

ไทยศึกษา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชามนุษยศาสตร์

2

ต้น

10103

ทักษะชีวต
ิ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

ั
เลือก 1 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาสงคมศาสตร์

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

10131

สังคมมนุษย์

ระบบสารสนเทศ

10152

ไทยกับสังคมโลก

องค์การและการจัดการ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชามนุษยศาสตร์

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

10103

ทักษะชีวต
ิ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

32210

ปลาย

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

2

ต้น

ปลาย

เชิงปริมาณ
32207
32339

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

เชิงปริมาณ
32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

การจัดการการเงิน การตลาด

ระบบสารสนเทศ

และการดาเนินงาน

32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก

124

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32208

124
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

3

ภาค
ต้น

รายงานการเงินและ

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

การวิเคราะห์งบการเงิน
32311

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

32339

เพือ
่ การจัดการ
32447

การจัดการการเงิน การตลาด
และการดาเนินงาน

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

ปลาย

32314

ปลาย

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

32314

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

การสอบบัญชีและ

32324

การตรวจสอบภายใน
-----

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32447

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

4

ต้น

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน

ต้น

32208

เพือ
่ การจัดการ

การวิเคราะห์งบการเงิน

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32311
-----

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ทางการบัญชีการเงินและ

32364

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443

การตรวจสอบภายใน
32444

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบภายใน

32446

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการสอบบัญชีและ
32444

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
รายงานการเงินและ

-----

32364

4

และสัมมนาการบัญชี

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

125

4

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ปลาย

4

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

2. สาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาการบัญชี
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
ปลาย

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

ปลาย

10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
32210

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศ

10151

องค์การและการจัดการ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ไทยศึกษา

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่

125

126

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

126
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

32208

2

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10121

อารยธรรมมนุษย์

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

ระบบสารสนเทศ

รายงานการเงินและ

32210

การวิเคราะห์งบการเงิน
ปลาย

32311

และการจัดการเชิงกลยุทธ์
ปลาย

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

32207

เพือ
่ การจัดการ
32324
-----

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การสอบบัญชีและ

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

การตรวจสอบภายใน

รายงานการเงินและ

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การวิเคราะห์งบการเงิน

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

องค์การและการจัดการ

32311

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน
32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

3

ต้น

32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

32447
-----

3

ต้น

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32324

การสอบบัญชีและ

การบัญชีภาษี อากรและ

การตรวจสอบภายใน

การวางแผนภาษี อากร

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

127
ที่
3

ภาค
ปลาย

32483

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สัมมนาการบัญชีการเงิน

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

127

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32314

และสัมมนาการบัญชี

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

เพือ
่ การจัดการ

32447

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

4

ต้น

4

ต้น

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

3. สาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
ปลาย

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

ปลาย

10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
32210

ระบบสารสนเทศ

10151

องค์การและการจัดการ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

2

ต้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ไทยศึกษา

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

10121

อารยธรรมมนุษย์

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

เชิงปริมาณ
32207
32208

2

ต้น

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ระบบสารสนเทศ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน

32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

128

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
2

128

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32311

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

2

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

เพือ
่ การจัดการ
32324

สาหร ับน ักศึกษา

32207

การสอบบัญชีและ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การตรวจสอบภายใน

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน

3

ต้น

32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

3

ต้น

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32447

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32311

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

การบัญชีภาษี อากรและ

เพือ
่ การจัดการ

การวางแผนภาษี อากร
ปลาย

30206

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน

32447

การวางแผนภาษี อากร
ปลาย

32314

และสัมมนาการบัญชี
32324

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32444

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ทางการสอบบัญชีและ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบภายใน

ทางการสอบบัญชีและ

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

เพือ
่ การจัดการ
-----

การบัญชีภาษี อากรและ

32444

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

4

ต้น

4

ต้น

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

129

129

ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
ปลาย

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

ปลาย

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ระบบสารสนเทศ
32339

การจัดการการเงิน การตลาด

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

และการดาเนินงาน

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

2

ต้น

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

2

ต้น

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32210
60120

ปลาย

องค์การและการจัดการ

ระบบสารสนเทศ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

32208

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ปลาย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32339

การจัดการการเงิน การตลาด
และการดาเนินงาน

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

4. สาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

130

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32311

130
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

3

ภาค
ต้น

เพือ
่ การจัดการ
32314
-----

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

รายงานการเงินและ

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

การวิเคราะห์งบการเงิน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32210

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

ปลาย

32324

ปลาย

การสอบบัญชีและ

32311

การตรวจสอบภายใน
32447

เพือ
่ การจัดการ

การบัญชีภาษี อากรและ

32314

การวางแผนภาษี อากร
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

----32443

การตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชีและ

32444

การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

ต้น

32483

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
สัมมนาการบัญชีการเงิน

32446

-----

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

4

ต้น

32324

และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
4

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายใน

32446

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ

32444

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32447

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

131
ที่
4

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ปลาย

4

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

5. สาเร็จการศึกษา ปวท. ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภทวิชาอืน
่ ๆ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

32339

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

10131

สังคมมนุษย์

ระบบสารสนเทศ

10151

ไทยศึกษา

การจัดการการเงิน การตลาด
และการดาเนินงาน

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

131

132

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
2

132

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32207

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

2

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32209

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32210
60120

ปลาย

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

องค์การและการจัดการ

ระบบสารสนเทศ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

ปลาย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
32339

การวิเคราะห์งบการเงิน
ต้น

32311
32314

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

32208

32210

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

ต้น

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32444

3

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ทางการบัญชีการเงินและ
32443

และการดาเนินงาน
รายงานการเงินและ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

การจัดการการเงิน การตลาด

เพือ
่ การจัดการ
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
-----

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

รายงานการเงินและ
3

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ
32208

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

133
ที่
3

ภาค
ปลาย

32324

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การสอบบัญชีและ

3

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32311

การตรวจสอบภายใน
32447

เพือ
่ การจัดการ

การบัญชีภาษี อากรและ

32324

การวางแผนภาษี อากร
-----

32444

----32443

ต้น

32483

ทางการสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชีและ

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

4

ต้น

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี

-----

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการสอบบัญชีและ

และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
4

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

32364

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

ปลาย

ปลาย

32447

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

133

134

134

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

6. สาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาการบัญชี
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย

10151

ไทยศึกษา

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

32209

2

ต้น

ปลาย

10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

10151

ไทยศึกษา

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

2

ต้น

10121

อารยธรรมมนุษย์

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

รายงานการเงินและ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การวิเคราะห์งบการเงิน
32324

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

32210

การสอบบัญชีและ

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

การตรวจสอบภายใน
ปลาย

32311

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

32314

ปลาย

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

รายงานการเงินและ

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์งบการเงิน
32311

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

135

3

ภาค
ต้น

32447

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีภาษี อากรและ

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32314

การวางแผนภาษี อากร
32483

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

สัมมนาการบัญชีการเงิน

32324

และสัมมนาการบัญชี
-----

135

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

ปลาย

ปลาย

32447

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

7. สาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

10151

ไทยศึกษา

1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

136

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
1

136

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

32206
32209

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

1

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10121

อารยธรรมมนุษย์

เชิงปริมาณ

10151

ไทยศึกษา

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

32210

องค์การและการจัดการ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ระบบสารสนเทศ
32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

2

ต้น

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

2

ต้น

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

เชิงปริมาณ

รายงานการเงินและ
32324

30206

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

การวิเคราะห์งบการเงิน

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

การสอบบัญชีและ

ระบบสารสนเทศ

การตรวจสอบภายใน
ปลาย

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

ปลาย

3

ต้น

32311

32208

รายงานการเงินและ

การวางแผนภาษี อากร

การวิเคราะห์งบการเงิน

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

3

ต้น

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

เพือ
่ การจัดการ
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

การบัญชีภาษี อากรและ

-----

32364

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32447

32207

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

32311

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

137
ที่
3

ภาค
ปลาย

32483

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สัมมนาการบัญชีการเงิน

3

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32324

และสัมมนาการบัญชี

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

เพือ
่ การจัดการ

32447

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

4

ต้น

4

ต้น

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

8. สาเร็จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว และศิลปกรรม
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
ปลาย

10151

ไทยศึกษา

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

32209

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ
หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
ระบบสารสนเทศ

32210

ปลาย

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

10151

ไทยศึกษา

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

137

138

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32207

138
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

2

ภาค
ต้น

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32339
60120

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

การจัดการการเงิน การตลาด

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

และการดาเนินงาน

ระบบสารสนเทศ

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

ปลาย

32207

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

รายงานการเงินและ

32311

การวิเคราะห์งบการเงิน
32311

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

เพือ
่ การจัดการ
3

ต้น

32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

3

ต้น

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324
-----

การสอบบัญชีและ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การวิเคราะห์งบการเงิน

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
รายงานการเงินและ

ทางการบัญชีการเงินและ
32443

32208

การตรวจสอบภายใน

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

เชิงปริมาณ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

139
ที่
3

ภาค
ปลาย

32447

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีภาษี อากรและ

3

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32324

การวางแผนภาษี อากร
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32444

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ทางการสอบบัญชีและ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบภายใน

ทางการสอบบัญชีและ

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32447

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

139

32444

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

4

ต้น

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน

4

ต้น

32339

และสัมมนาการบัญชี

การจัดการการเงิน การตลาด
และการดาเนินงาน

เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

ปลาย

ปลาย

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

140

140

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

9. สาเร็ จการศึกษา ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรือประเภทวิชาอืน
่ ๆ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

32209

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

เชิงปริมาณ

10131

สังคมมนุษย์

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
ระบบสารสนเทศ
32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

2

ต้น

32207
32339

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

2

ต้น

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

การจัดการการเงิน การตลาด

ระบบสารสนเทศ

และการดาเนินงาน
60120

32210

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

32339

การจัดการการเงิน การตลาด
และการดาเนินงาน

ปลาย

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
รายงานการเงินและ

ปลาย

32207

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32311

การวิเคราะห์งบการเงิน
32311

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

141
ที่
3

ภาค
ต้น

32314

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

3

ภาค
ต้น

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

การสอบบัญชีและ

เชิงปริมาณ

การตรวจสอบภายใน
-----

สาหร ับน ักศึกษา

32208

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

รายงานการเงินและ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
การวิเคราะห์งบการเงิน

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

ปลาย

32447

การบัญชีภาษี อากรและ

ปลาย

32314

การวางแผนภาษี อากร
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

32444

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32447

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ทางการสอบบัญชีและ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบภายใน

ทางการสอบบัญชีและ

การสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

32444

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

141

142

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
4

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

32483

142
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สัมมนาการบัญชีการเงิน

4

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32324

และสัมมนาการบัญชี

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

ปลาย

ปลาย

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
10. สาเร็จการศึกษาปริญญาชัน
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
ระบบสารสนเทศ
32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

32208

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

รายงานการเงินและ

ระบบสารสนเทศ

การวิเคราะห์งบการเงิน
32311

ปลาย

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

143
ที่
2

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32324

การสอบบัญชีและ

2

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

การตรวจสอบภายใน
-----

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32208

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

143

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2
รายงานการเงินและ

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์งบการเงิน

ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

ปลาย

32314

ปลาย

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

32311

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32447

เพือ
่ การจัดการ

การบัญชีภาษี อากรและ

32324

การวางแผนภาษี อากร
-----

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

3

ต้น

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน

3

ต้น

32314

และสัมมนาการบัญชี

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

เพือ
่ การจัดการ

32447

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

ปลาย

ปลาย

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

144

144

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

้ ใดชัน
้ หนึ่ง หรือ เทีย บเท่ า ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางพาณิ ช ยกรรมหรือ
11. ส าเร็ จ การศึก ษาปริญ ญาชัน
บริหารธุรกิจทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชาการบัญชี
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
ระบบสารสนเทศ
32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย

32206

ปลาย

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

32207

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32208

ระบบสารสนเทศ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

32210

รายงานการเงินและ

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

การวิเคราะห์งบการเงิน
2

ต้น

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32324

การสอบบัญชีและ

2

ต้น

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์

การตรวจสอบภายใน
-----

เชิงปริมาณ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ปลาย

32311
32314

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบภายใน
การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

32311

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ทางการสอบบัญชีและ
32444

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

32208

เพือ
่ การจัดการ
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
-----

ปลาย

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

32324

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

145
ที่
3

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การบัญชีภาษี อากรและ

3

32447

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32314

การวางแผนภาษี อากร
32483

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

สัมมนาการบัญชีการเงิน

32447

และสัมมนาการบัญชี

การบัญชีภาษี อากรและ
การวางแผนภาษี อากร

เพือ
่ การจัดการ
ปลาย

ปลาย

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

้ ใดชัน
้ หนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทีม
12. สาเร็ จการศึกษาปริญ ญาชัน
่ ใิ ช่ทางพาณิชยกรรม
หรือบริหารธุรกิจ
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
ระบบสารสนเทศ
32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปลาย

32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

32207
60120

ปลาย

10151

ไทยศึกษา

32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและ

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ

หลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ระบบสารสนเทศ

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

32210

องค์การและการจัดการ
และการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

145

146

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

146
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

2

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32206

เชิงปริมาณ

รายงานการเงินและ

32207

การวิเคราะห์งบการเงิน
32311

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์
การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

เพือ
่ การจัดการ
ปลาย

32314

ปลาย

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

32339
-----

การจัดการการเงิน การตลาด

รายงานการเงินและ

และการดาเนินงาน

การวิเคราะห์งบการเงิน

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32311

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

3

ต้น

32324

การสอบบัญชีและ

3

ต้น

32314

การตรวจสอบภายใน
32447

การบัญชีภาษี อากรและ

และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
32324

การวางแผนภาษี อากร
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32339

การจัดการการเงิน การตลาด
และการดาเนินงาน

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
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ที่
3

ภาค
ปลาย

32483

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สัมมนาการบัญชีการเงิน

3

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
32447

และสัมมนาการบัญชี
-----

การวางแผนภาษี อากร

เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32443

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ

32443

ทางการสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายใน

การสอบบัญชีและ

32444

การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง
32446
ต้น

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง

32446

และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์
4

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ

การตรวจสอบภายใน
32444

การบัญชีภาษี อากรและ

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

4

ต้น

32483

สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32364

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายใน

32444

การสอบบัญชีและ
การตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง
และการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรบัญชีีบัณฑิต

ปี

147

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน

รายละเอียดของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

150
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หลัหลกสูักสูตตรรัรรฐัฐประศาสนศาสตรบ
ประศาสนศาสตรบััณฑิ
ณฑิต ต

BachelorofofPublic
Public Administration
Bachelor
AdministrationProgram
Program

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อักษรย่อ

รป.บ

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Public Administration

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.P.A

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
1. สาเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
2. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทีม
3. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
่ ใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การทั่ วไป หรือประเภทวิช าอุต สาหกรรมท่อ งเทีย
่ ว สาขาวิช าการจัด การธุร กิจ
ท่อ งเที่ย ว การโรงแรมและการบริก าร หรือ ประเภทวิช าธุรกิจ การค ้าต่างประเทศ การจั ด การงานบุค คล
ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ หรือ
4. สาเร็ จ การศึก ษาอนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่า ในสาขาวิช าอืน
่ ๆ ทีม
่ ใิ ช่ส าขาวิช ารั ฐ ศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/
5. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
บริห ารธุรกิจ สาขาวิช าการบัญ ชี การตลาด การเลขานุ การ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทัว่ ไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเทีย
่ ว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวิชาธุรกิจการค ้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล
ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนั งสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
หรือ
6. สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

หมายเหตุ ผู ้มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามข ้อ 1 – 6 ต ้องไม่เป็ นโรคทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาของ
่ มเสีย
มหาวิทยาลัยเนือ
่ งจากความประพฤติเสือ
่ มเสียจะกลับเข ้าศึกษา
บุคคลซึง่ เคยถูกถอนสถานภาพการเป็ นนั กศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ
่ งจากความประพฤติเสือ
ใหม่ได ้เป็ นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให ้เข ้าศึกษา เมือ
่ พ ้นกาหนด 5 ปี นับแต่วน
ั ประกาศถอนสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา หรือเป็ นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให ้พิจารณาเป็ นรายกรณี
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โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

ชุดวิชา

หน่วยกิต

5

30

14

84

1

6

20

120

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม
่ วิชาๆ ละ 1 ชุดวิชาต่อไปนี้
ั
กลุม
่ วิชาสงคมศาสตร์
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

กลุม
่ วิชามนุษยศาสตร์
10103 ทักษะชีวต
ิ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

วิชาแกน 9 ชุดวิชา
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

หมายเหตุ

* โครงสร ้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ ขอให ้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
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33401 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ*
41463 องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

วิชาเฉพาะด้าน 5 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ ดังต่อไปนี้
วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ
้ กูล

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
33456 เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และการจ ัดการเมือง
33421 การบริหารท ้องถิน
่
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ
33446 นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่
33447 การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท ้องถิน
่
วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน
33402 เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการภาครัฐ
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
33443 การบริหารการเปลีย
่ นแปลงและนวัตกรรม
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่างๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบัต ร หรือ ในหลัก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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2. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทีม
่ ใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

การตลาด การเลขานุ ก าร คอมพิว เตอร์ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การจั ด การทั่ ว ไป หรือ ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิช าการจั ด การธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว
การโรงแรมและการบริการ หรือ ประเภทวิช าธุร กิจ การค ้าต่า งประเทศ การจั ด การงานบุค คล ธุร กิจ
ประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพั นธ์ และธุรกิจหนั งสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวิชาอืน
่ ๆ ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

14

84

1

6

18

108

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

วิชาแกน 9 ชุดวิชา
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
33401 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ*
41463 องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

วิชาเฉพาะด้าน 5 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ ดังต่อไปนี้
วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ
้ กูล
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
33456 เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
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วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และการจ ัดการเมือง
33421 การบริหารท ้องถิน
่
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ
33446 นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่
33447 การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท ้องถิน
่

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน
33402 เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการภาครัฐ
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
33443 การบริหารการเปลีย
่ นแปลงและนวัตกรรม
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่างๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบัต ร หรือ ในหลัก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
3. ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่าในประเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุร กิจ สาขาวิช าการบัญ ชี

การตลาด การเลขานุ ก าร คอมพิว เตอร์ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การจั ด การทั่ ว ไป หรือ ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิช าการจั ด การธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว
การโรงแรมและการบริการ หรือ ประเภทวิช าธุร กิจ การค ้าต่า งประเทศ การจั ด การงานบุค คล ธุร กิจ
ประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

3

18

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

14

84

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

18

108

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

วิชาแกน 9 ชุดวิชา
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
33401 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ*
41463 องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

วิชาเฉพาะด้าน 5 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ ดังต่อไปนี้
วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ
้ กูล
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
33456 เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และการจ ัดการเมือง
33421 การบริหารท ้องถิน
่
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ
33446 นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่
33447 การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท ้องถิน
่
วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน
33402 เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการภาครัฐ
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
33443 การบริหารการเปลีย
่ นแปลงและนวัตกรรม
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ * นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
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4. ส าเร็ จ การศึก ษาอนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่า หรือ สูง กว่า ในสาขาวิช ารั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์

สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1

6

14

84

1

6

16

96

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา (84 หน่วยกิต)

วิชาแกน 9 ชุดวิชา
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
33201 การบริหารราชการไทย
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
33401 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ*
41463 องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

วิชาเฉพาะด้าน 5 ชุดวิชา โดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึง่ ดังต่อไปนี้
วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ
้ กูล
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
33456 เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และการจ ัดการเมือง
33421 การบริหารท ้องถิน
่
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ
33446 นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่
33447 การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
33448 การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท ้องถิน
่
หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน
33402 เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการภาครัฐ
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
33443 การบริหารการเปลีย
่ นแปลงและนวัตกรรม
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่า งๆ ที่เปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบั ต ร หรือ ในหลั ก สูต ร
ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

158

157
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ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10151

ไทยศึกษา

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์

10152

ไทยกับสังคมโลก

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33201

การบริหารราชการไทย

33208

แนวคิดและทฤษฎี

ปลาย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

33208

แนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

2

ต้น

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

2

ต้น

33303

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
33303

การวางแผน

นโยบายสาธารณะและ

33309

การวางแผน
33309

ปลาย

33207
41463

นโยบายสาธารณะและ
การจัดการองค์การและ
พฤติกรรมองค์การ

การจัดการองค์การและ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

พฤติกรรมองค์การ

10131

สังคมมนุษย์

10152

ไทยกับสังคมโลก

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาธารณะ

33201

การบริหารราชการไทย

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการ

33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปลาย

เศรษฐศาสตร์และการคลัง

ยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

3

ต้น

10103

ทักษะชีวต
ิ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3

ต้น

โดยเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

10103

ทักษะชีวต
ิ

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

10121

อารยธรรมมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

33450

การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกือ
้ กูล

33451

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

158
ที่
3

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

การจ ัดการเมือง

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

33421

การบริหารท ้องถิน
่

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33448

การบริหารการคลังและ

33450

การจัดการทุนในท ้องถิน
่

การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกือ
้ กูล

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33451

33402

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการ

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

ภาครัฐ

การจ ัดการเมือง

การบริหารการบริการสาธารณะ

33421

การบริหารท ้องถิน
่

และเครือข่าย

33448

การบริหารการคลังและ

33449

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทุนในท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน
33402

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการ
ภาครัฐ

33449

การบริหารการบริการสาธารณะ
และเครือข่าย

ปลาย

33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปลาย

33207

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

การจ ัดการเมือง

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

33422

การบริหารการพัฒนาเมืองและ

การจ ัดการเมือง

เมืองอัจฉริยะ

33422

33446

นโยบาย แผน และโครงการ
ท ้องถิน
่

การบริหารการพัฒนาเมืองและ
เมืองอัจฉริยะ

33446

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

นโยบาย แผน และโครงการ
ท ้องถิน
่

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและ

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

เอกชน

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและ
เอกชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปี

159

160
ปี
ที่
4

159

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

33401

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

4

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

บริหารรัฐกิจ

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10151

ไทยศึกษา

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

และเลือก 1 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33456

33456

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจ ัดการเมือง

การจ ัดการเมือง

33447

33447

การจัดบริการสาธารณะ
ของท ้องถิน
่

การจัดบริการสาธารณะ
ของท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33443

33443

การบริหารการเปลีย
่ นแปลง
และนวัตกรรม

การบริหารการเปลีย
่ นแปลง
และนวัตกรรม

ปลาย

ปลาย

33401

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
บริหารรัฐกิจ

41463

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการ
ยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

2. สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทีม
่ ใิ ช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
การตลาด การเลขานุ ก าร คอมพิว เตอร์ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การจั ด การทั่ ว ไป หรือ ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิช าการจั ด การธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว
การโรงแรมและการบริการ หรือ ประเภทวิช าธุร กิจ การค ้าต่า งประเทศ การจั ด การงานบุค คล ธุร กิจ
ประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพั นธ์ และธุรกิจหนั งสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
หรืออนุ ป ริญ ญาหรือเทีย บเท่า หรือสูงกว่า ในสาขาวิช าอืน
่ ๆ ทีม
่ ใิ ช่สาขาวิชารั ฐ ศาสตร์ รั ฐประศาสน
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33201
33208

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย

10151

ไทยศึกษา

การบริหารราชการไทย

33201

การบริหารราชการไทย

แนวคิดและทฤษฎี

33208

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

160
ปี
ที่
2

ภาค
ต้น

33303

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

นโยบายสาธารณะและ

2

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

การวางแผน
33309

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10121

อารยธรรมมนุษย์

33303

นโยบายสาธารณะและ

การจัดการองค์การและ

การวางแผน

พฤติกรรมองค์การ
41463

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

161

33309

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการ

การจัดการองค์การและ
พฤติกรรมองค์การ

และหลักธรรมาภิบาล
ปลาย

3

ต้น

33207

ปลาย

เศรษฐศาสตร์และการคลัง

10131

สังคมมนุษย์

สาธารณะ

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 3 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

3

ต้น

และเลือก 3 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33450

33450

การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกือ
้ กูล

การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกือ
้ กูล

33451

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

33451

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

33456

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร

33456

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจ ัดการเมือง

การจ ัดการเมือง

33421

การบริหารท ้องถิน
่

33421

การบริหารท ้องถิน
่

33447

การจัดบริการสาธารณะ

33447

การจัดบริการสาธารณะ

ของท ้องถิน
่
33448

การบริหารการคลังและ

ของท ้องถิน
่
33448

การจัดการทุนในท ้องถิน
่

การบริหารการคลังและ
การจัดการทุนในท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33402

33402

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการ
ภาครัฐ

33443

การบริหารการเปลีย
่ นแปลง

ภาครัฐ
33443

และนวัตกรรม
33449

การบริหารการบริการสาธารณะ
และเครือข่าย

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการ
การบริหารการเปลีย
่ นแปลง
และนวัตกรรม

33449

การบริหารการบริการสาธารณะ
และเครือข่าย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน

162
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

33401

161
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

3 ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
33207

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

สาธารณะ

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจ ัดการเมือง

การจ ัดการเมือง

33422

33422

การบริหารการพัฒนาเมืองและ
เมืองอัจฉริยะ

33446

การบริหารการพัฒนาเมืองและ
เมืองอัจฉริยะ

นโยบาย แผน และโครงการ

33446

ท ้องถิน
่

นโยบาย แผน และโครงการ
ท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและ

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและ

เอกชน
4

เศรษฐศาสตร์และการคลัง

ต้น

เอกชน
4

ต้น

33401

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
บริหารรัฐกิจ

41463

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการ
ยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3. สาเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่าในประเภทวิช าพณิ ช ยกรรม/บริห ารธุรกิจ สาขาวิช าการบัญ ชี
การตลาด การเลขานุ ก าร คอมพิว เตอร์ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การจั ด การทั่ ว ไป หรือ ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิช าการจั ด การธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว
การโรงแรมและการบริการ หรือ ประเภทวิช าธุร กิจ การค ้าต่า งประเทศ การจั ด การงานบุค คล ธุร กิจ
ประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

10151

ไทยศึกษา

1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

162
ที่
1

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

1 ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

10151

ไทยศึกษา

33201

การบริหารราชการไทย

33201

การบริหารราชการไทย

33208

แนวคิดและทฤษฎี

33208

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
2

ต้น

33303

นโยบายสาธารณะและ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์
2

ต้น

การวางแผน
33309

อารยธรรมมนุษย์

33303

นโยบายสาธารณะและ

การจัดการองค์การและ

การวางแผน

พฤติกรรมองค์การ
41463

10121

33309

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการ

การจัดการองค์การและ
พฤติกรรมองค์การ

ยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล
ปลาย

33207

ปลาย

เศรษฐศาสตร์และการคลัง

10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

สาธารณะ

3

ต้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

เลือก 3 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

3

ต้น

เลือก 3 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33450

33450

การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกือ
้ กูล

การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกือ
้ กูล

33451

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

33451

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

33456

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร

33456

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจ ัดการเมือง

การจ ัดการเมือง

33421

การบริหารท ้องถิน
่

33421

การบริหารท ้องถิน
่

33447

การจัดบริการสาธารณะ

33447

การจัดบริการสาธารณะ

ของท ้องถิน
่
33448

การบริหารการคลังและ

ของท ้องถิน
่
33448

การจัดการทุนในท ้องถิน
่

การบริหารการคลังและ
การจัดการทุนในท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33402

33402

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการ
ภาครัฐ

33443

การบริหารการเปลีย
่ นแปลง

ภาครัฐ
33443

และนวัตกรรม
33449

การบริหารการบริการสาธารณะ
และเครือข่าย

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการ
การบริหารการเปลีย
่ นแปลง
และนวัตกรรม

33449

การบริหารการบริการสาธารณะ
และเครือข่าย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปี

163

164
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

33401

163
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

3 ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
33207

เศรษฐศาสตร์และการคลัง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

สาธารณะ

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจ ัดการเมือง

การจ ัดการเมือง

33422

33422

การบริหารการพัฒนาเมืองและ

การบริหารการพัฒนาเมืองและ

เมืองอัจฉริยะ
33446

เมืองอัจฉริยะ

นโยบาย แผน และโครงการ

33446

นโยบาย แผน และโครงการ

ท ้องถิน
่

ท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและ

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและ

เอกชน
4

ต้น

เอกชน
4

ต้น

33401

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
บริหารรัฐกิจ

41463

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการ
ยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4. ส าเร็ จ การศึก ษาอนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่ า หรือ สูง กว่า ในสาขาวิช ารั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์

สังคมศาสตร์ (รั ฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33303

นโยบายสาธารณะและ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

การวางแผน

ปลาย

33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

10151

ไทยศึกษา

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33201

การบริหารราชการไทย

33201

การบริหารราชการไทย

33208

แนวคิดและทฤษฎี

33208

แนวคิดและทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปลาย

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

164
ที่
2

ภาค
ต้น

33309

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

การจัดการองค์การและ

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

พฤติกรรมองค์การ

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33451

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

33450

33456

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร

การบริหารค่าตอบแทนและ
ประโยชน์เกือ
้ กูล

33451

ทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจ ัดการเมือง

การจ ัดการเมือง

33421

การบริหารท ้องถิน
่

33421

การบริหารท ้องถิน
่

33448

การบริหารการคลังและ

33448

การบริหารการคลังและ

การจัดการทุนในท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

การจัดการทุนในท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน
33402

33402

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการ

ภาครัฐ

ภาครัฐ
33443

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการ

33443

การบริหารการเปลีย
่ นแปลง

การบริหารการเปลีย
่ นแปลง
และนวัตกรรม

และนวัตกรรม
ปลาย

33207

เศรษฐศาสตร์และการคลัง

ปลาย

33303

สาธารณะ

นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

และเลือก 2 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจ ัดการเมือง

การจ ัดการเมือง

33422

33422

การบริหารการพัฒนาเมืองและ
เมืองอัจฉริยะ

33446

นโยบาย แผน และโครงการ

การบริหารการพัฒนาเมืองและ
เมืองอัจฉริยะ

33446

ท ้องถิน
่

นโยบาย แผน และโครงการ
ท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและ

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและ

เอกชน

เอกชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปี

165

166

หลักสูตรการศึกษา
ปี
ที่
3

ภาค
ต้น

41463

165
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการ

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10151

ไทยศึกษา

33309

การจัดการองค์การและ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

และหลักธรรมาภิบาล

พฤติกรรมองค์การ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

และเลือก 1 ชุดวิชาจากวิชาเอกใด

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกหนึง่ ต่อไปนี้

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

วิชาเอกการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

33456

33450

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ประโยชน์เกือ
้ กูล

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

วิชาเอกการบริหารท้องถิน
่ และ

การจ ัดการเมือง

การจ ัดการเมือง

33447

33447

การจัดบริการสาธารณะ
ของท ้องถิน
่

การจัดบริการสาธารณะ
ของท ้องถิน
่

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

วิชาเอกการจ ัดการภาคร ัฐและเอกชน

33449

33449

การบริหารการบริการสาธารณะ
และเครือข่าย

ปลาย

การบริหารค่าตอบแทนและ

33401

การบริหารการบริการสาธารณะ
และเครือข่าย

ปลาย

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

33207

บริหารรัฐกิจ

เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ

33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

41463

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการ
ยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน
และหลักธรรมาภิบาล

4

ต้น

4

ต้น

33401

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
บริหารรัฐกิจ

166

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

167

่ ชุดวิชา
รายชือ

รห ัสชุดวิชา

ภาค

ภาค

ภาค

ต้น

ปลาย

พิเศษ

10103

ทักษะชีวต
ิ







10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ







10121

อารยธรรมมนุษย์







10131

สังคมมนุษย์







10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ







10151

ไทยศึกษา







10152

ไทยกับสังคมโลก







10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ







10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน



10171

การใช ้ภาษาอังกฤษ



11301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ



11302

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว



11303

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม



30105

การบัญชีการเงินเพือ
่ งานก่อสร ้าง



30205

คณิตศาสตร์และสถิต ิ





30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร





30208

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ





30209

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ





30210

การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด





30211

องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์





30212

คณิตศาสตร์ สถิตธิ ุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ





31305

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง

31306

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง*



31307

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง*



31308

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคา














งานก่อสร ้าง*
31309

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการงานสนามในงานก่อสร ้าง*

31405

การวิเคราะห์โครงการ

31407

เทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่



31410

การจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน



31411

การจัดการทรัพยากรอาคาร

31412

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง*







หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

แนวทางการเปิ
ดสอนชุ
ชาในแต่
าในแต่
ละภาคการศึ
ึ ษา กษา
แนวทางการเปิ
ดสอนชุด
ดวิ
วิช
ละภาคการศ
ก

168

หลักสูตรการศึกษา

167
่ ชุดวิชา
รายชือ

รห ัสชุดวิชา

ภาค

ภาค

ภาค

ต้น

ปลาย

พิเศษ

31413

ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง*



31414

โครงงานด ้านการจัดการงานก่อสร ้างและประสบการณ์วช
ิ าชีพ





หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การจัดการงานก่อสร ้าง
32206

สถิตธิ ุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ





32207

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี





32208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน





32209

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ





32210

องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์





32302

การจัดการการตลาด





32303

การจัดการการเงิน





32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์





32311

การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ





32314

การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2





32316

การจัดการการขายและศิลปะการขาย





32324

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน





32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ





32330

เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและการภาษี อากร



32331

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็ นไปได ้



ของโครงการ
32332

่ งและหลักการประกันภัย
การจัดการความเสีย





32333

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค





32334

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษา



ความเป็ นไปได ้
32335

ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว





32336

การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน





32337

การจัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

32338

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว



32339

การจัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน



32340

การเงินส่วนบุคคลและการภาษี อากร

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์



32342

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรมองค์การ



32343

ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน



32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน



32364

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ








สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

่ ชุดวิชา
รายชือ

รห ัสชุดวิชา
32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก

32414

การตลาดสินค ้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

32432

ภาค

ภาค

ภาค

ต้น

ปลาย

พิเศษ




การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา





32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด





32443

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและ





การตรวจสอบภายใน
32444

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง





32446

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและการจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์





32447

การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษี อากร





32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ



32452

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู ้

32453

การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน



32454

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน



32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ



32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน



32457

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์



32473

การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อป
ุ ทาน



32474

่ สารและการส่งเสริมการตลาด
การสือ





32475

การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก





32476

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

32477

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจ










ตัวแทนท่องเทีย
่ ว*
32478

169

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว



เพือ
่ เป็ นรางวัล
32479

การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม



32482

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ





32483

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพือ
่ การจัดการ





32484

ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน



32485

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว*

32486

การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ

32487

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ





การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก
32488

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

32489

การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ัล



32490

่
การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชือ



32493

การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพือ
่ ความยั่งยืน





หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

168

170

หลักสูตรการศึกษา

่ ชุดวิชา
รายชือ

รห ัสชุดวิชา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

169
ภาค

ภาค

ภาค

ต้น

ปลาย

พิเศษ

32494

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ



32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว



33201

การบริหารราชการไทย



33207

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ



33208

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์



33302

หลักกฎหมายเกีย
่ วกับการบริหารราชการไทย

33303





นโยบายสาธารณะและการวางแผน





33304

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์





33309

การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ



33401

ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ



33402

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการภาครัฐ



33410

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์



33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์



33421

การบริหารท ้องถิน
่

33422

การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ



33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ



33443

การบริหารการเปลีย
่ นแปลงและนวัตกรรม

33444

การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน



33446

นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่



33447

การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่



33448

การบริหารการคลังและการจัดการทุนในท ้องถิน
่



33449

การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย



33450

การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ
้ กูล



33451

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์



33456

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์



41463

องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการยุตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชน











และหลักธรรมาภิบาล
54130

เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย





60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น





หมายเหตุ ข ้อมูลการเปิ ดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลีย
่ นแปลง ทัง้ นี้ ขอให ้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย
* เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั อ
ิ อนไลน์
** เป็ นชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะ
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รายละเอี
ยยดของชุ
รายละเอี
ดของชุดดวิวิ
ชช
าา
10103 ท ักษะชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Life Skills
ว ัตถุประสงค์
่ สาร การแสวงหาความรู ้ และการใช ้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวต
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการสือ
ิ
2. เพือ
่ ให ้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก ้ปั ญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
3. เพือ
่ พัฒนาตนให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์
คาอธิบายชุดวิชา
ทักษะในการด าเนินชีว ต
ิ ในสังคม ความใฝ่ รู ้ การแสวงหาและพั ฒนาความรู ้ การใช ้เทคโนโลยี การใช ้
เหตุ ผล การคิดวิเคราะห์ การแก ้ปั ญหา การเจรจาต่ อรอง การบริหารตนเอง การจั ดการอารมณ์ และความเครียด
ความเข ้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม
่ สาร
10111 ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

English for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
2. เพือ
่ ศึกษาโครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีส
่ าคัญ
3. เพือ
่ สามารถใช ้ทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให ้ถูกต ้องและเหมาะสมในสถานการณ์
ต่างๆ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ช ้ในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ
10121 อารยธรรมมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Civilization
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ี ค วามรู เ้ กี่ย วกั บ อารยธรรมตะวั น ออก และอารยธรรมตะวั น ตก ในด ้านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็ นพืน
้ ฐานของอารยธรรมในปั จจุบน
ั
่ ชมคุณค่าของอารยธรรมทีม
3. เพือ
่ ให ้ตระหนักและชืน
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้ ในด ้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมป
ิ ั ญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ั
10131 สงคมมนุ
ษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Society
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความเป็ นมนุษย์ ชุมชน และสังคม
2. เพื่อให ้เข ้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบ
สังคมมนุษย์
3. เพือ
่ เสริมสร ้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
คาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพื้นฐานของความเป็ นมนุ ษย์ การรวมตัวเป็ นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ ถิน
่
ฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ
และสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปั ญหาสังคมและแนวทางแก ้ไข การเสริมสร ้างสังคมทีด
่ ี
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Science, Technology and Environment for Life
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และพั ฒ นาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อความคิด และความเป็ นอยูข
่ องมนุษย์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ต
ิ และมนุษย์
3. เพื่อ ให ้เข ้าใจความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งมนุ ษ ย์กั บ สิง่ แวดล ้อมและผลกระทบของวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทม
ี่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในการประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวต
ิ ประจาวัน
5. เพือ
่ เสริมสร ้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสานึกในการรักษาสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธรรมชาติวท
ิ ยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมนุ ษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุ ษย์ มนุ ษย์กับสิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามั ย
และโภชนาการ การประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดารงชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

(6 หน่วยกิต)

Thai Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้ในการดารงชีวต
ิ
3. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจและเกิดความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ การตัง้ ถิน
่ ฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ศาสนาและพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
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(6 หน่วยกิต)

Thailand and the World Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ สถานการณ์ แนวโน ้ม ลักษณะความสัม พั นธ์ และการเปลีย
่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3. เพื่ อ ให น
้ าความรู ไ้ ปคิด วิเ คราะห์ ปั ญหา อั น เป็ นผลจากกระแสโลกาภิวั ต น์ ในมิต ิต่ า งๆ
ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม
คาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย
่ นแปลงในสังคมโลก ทีส
่ ง่ ผลกระทบ
ต่อ ประเทศไทย รวมถึง สภาพปั ญ หา และสาเหตุข องปั ญ หาที่เกิด ขึน
้ อัน เป็ นผลจากกระแสโลกาภิวัต น์
ซึง่ ส่งผลให ้เกิดความตระหนั ก และมีความรู ้ความเข ้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของ
ปั ญ หาและผลกระทบต่อ ภาพรวมของสัง คมไทยและตัว บุค คลในมิต ต
ิ ่า งๆ ทั ง้ ทางการเมือ ง เศรษฐกิจ
สังคม คุณธรรม จริยธรรม
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

Thai for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาไทยเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
่ สารให ้มีประสิทธิภาพและสร ้างสรรค์
2. เพือ
่ พัฒนาทักษะภาษาในการสือ
3. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาในการดาเนินชีวต
ิ และแสวงหาความรู ้
คาอธิบายชุดวิชา
่ สาร ศิล ปะการใช ้ถ ้อยค า ประโยค สานวน โวหาร
ความส าคัญ ของภาษา ความคิด และการสือ
่ สารให ม
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่า น และการเขีย นเพื่อ สือ
้ ีป ระสิท ธิภ าพและสร ้างสรรค์
การใช ้ภาษาในการดาเนินชีวต
ิ การแสวงหาความรู ้ และการถ่ายทอดความรู ้
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

Chinese for Communication
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เรื่อ งระบบเสีย งภาษาจีน กลาง สัท อัก ษรภาษาจีน กลางระบบฮั่น อีว่ ์ พิน อิน
(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใช ้และอ่านออกเสียงได ้
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เรือ
่ งตัวอักษรจีน ทีเ่ ป็ นหรือ ประกอบกั น เป็ นคาศัพ ท์พื้น ฐาน รูป ประโยคและ
่ สารกันทัว่ ไป รวมทัง้ ฝึ กหัดการเขียนตัวอักษรจีน
หลักภาษาจีนทีใ่ ช ้สือ
่ สารทั่วไปในชีวต
3. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาจีนในการสือ
ิ ประจาวัน
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสีย งภาษาจีน กลาง การถอดเสีย งอ่า นด ้วยสัท อั ก ษรภาษาจีน กลางระบบฮั่ น อีว่ ์ พิน อิน
่ สารกัน ทั่ ว ไปในชีว ต
(Hànyǔ Pīnyīn) ค าศัพ ท์พื้น ฐานและบทสนทนาที่ใ ช ้สือ
ิ ประจ าวัน โครงสร ้างทาง
ไวยากรณ์ และเรียนรู ้ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว
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่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

Khmer for Communication
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร ้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน
้ ฐานภาษาเขมร
่ สารในชีวต
2. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาเขมรระดับพืน
้ ฐานสือ
ิ ประจาวัน
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับคาศัพท์ภาษาเขมรทีใ่ ช ้ในภาษาไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสีย งภาษาเขมร การฝึ กเขีย นอัก ษรภาษาเขมร ทัง้ อัก ษรเชลีย ง และอั ก ษรมูล ค าศัพ ท์
พืน
้ ฐานในชีวต
ิ ประจาวัน โครงสร ้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน
้ ฐาน ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และ
่ สารในระดับพืน
การเขียนเพือ
่ การสือ
้ ฐาน คาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
ั
10164 สงคม
และว ัฒนธรรมอาเซียน

(6 หน่วยกิต)

Society and Culture in the ASEAN Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของภูมภ
ิ าคอาเซียน
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจจุดประสงค์การรวมกลุม
่ ของประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน
4. เพือ
่ ให ้เข ้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
ภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก สภาพ
ทางสัง คมและวัฒ นธรรมของประเทศในสมาชิก อาเซีย น บทบาทของอาเซีย น และความสัม พั น ธ์ข อง
อาเซียนทีม
่ ต
ี อ
่ ภูมภ
ิ าคต่างๆ ของโลก
้ าษาอ ังกฤษ
10171 การใชภ

(6 หน่วยกิต)

Interaction: Effective Communication in English
ว ัตถุประสงค์
่ สารในสถานการณ์ตา่ งๆ
1. เพือ
่ ฝึ กทักษะและกลวิธก
ี ารใช ้ภาษาอังกฤษเพือ
่ การติดต่อสือ
2. เพื่อเพิม
่ พูนความรู ้ความเข ้าใจในเรื่องโครงสร ้าง ศัพท์ สานวน โดยเรียนรู ้จากการฝึ กทักษะ
่ สารในชีวต
ฟั ง พูด อ่าน เขียน ทีใ่ ช ้ในการติดต่อสือ
ิ ประจาวันและในการประกอบกิจการงาน
่ สารอัน เนื่องมาจากความแตกต่างทางด ้าน
3. เพื่อเรียนรู ้ถึงปั ญ หาบางประการในการติดต่อสือ
ภาษา
คาอธิบายชุดวิชา
่ สารในชีวต
ฝึ กทักษะ ฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพือ
่ ใช ้ในการติดต่อสือ
ิ ประจาวัน และการ
้ เชิญ การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี และการ
ประกอบกิจการงาน เช่น การทัก ทาย การเชือ
ประชุมแลกเปลีย
่ นข ้อคิดเห็ น ศึก ษาวิธแ
ี สดงออกของเจ ้าของภาษา และปั ญ หาในการใช ้ภาษาอังกฤษ
เพือ
่ การแสดงออกของคนไทย
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(6 หน่วยกิต)

English for Business
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับโครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ
่ สารในงานธุรกิจได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสือ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร า้ ง ศั พท์ และส านวนภาษาอั งกฤษ ซึ่งใช ้กั นทั่ วไปในวงธุ รกิจ เพื่ อประโยชน์ ในการติดต่ อ
่ สารและเพิม
สือ
่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั งิ าน
11302 ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

(6 หน่วยกิต)

English for Tourism
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ี ค วามรู ค
้ วามเข า้ ใจ สามารถใช โ้ ครงสร า้ ง ศั พ ท์ ส านวนภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช ้ใน
่ สารกับชาวต่างประเทศ การติดต่อซือ
้ ขาย และการให ้บริการเกีย
การสือ
่ วกับการท่องเทีย
่ ว
2. เพื่อ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษแนะน าชาวต่างประเทศให ้รู ้จัก ประเทศไทยด ้านภูม ศ
ิ าสตร์
ประวัตศ
ิ าสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย
คาอธิบายชุดวิชา
่ สารกับชาวต่างประเทศ การติดต่อซือ
้ ขาย
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษ ซึง่ ใช ้ในการสือ
การบริการเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ ว การให ้ข ้อมูลด ้านภูมศ
ิ าสตร์ ประวัตศ
ิ าสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
11303 ภาษาอ ังกฤษสาหร ับพน ักงานโรงแรม

(6 หน่วยกิต)

English for Hotel Personnel
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับโครงสร ้าง ศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษ ทีใ่ ช ้ในธุรกิจการโรงแรม
่ สาร เพื่อเพิ่มพู นประสิทธิภ าพของงานทีท
2. เพื่อให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสือ
่ า
และเพือ
่ การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร ้าง ศั พ ท์ และส านวนภาษาอัง กฤษ ซึง่ ใช ้กั น ทั่ ว ไปในธุร กิจ โรงแรม ศั พ ท์แ ละส านวน
่ สาร
เฉพาะที่ใช ้เกีย
่ วกับ งานในแผนกต่า งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอัง กฤษที่ใ ช ้เพื่อ การติด ต่อ สือ
เพือ
่ เพิม
่ พูนประสิทธิภาพของงานและเพือ
่ การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ
30105 การบ ัญชีและการเงินเพือ
่ งานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Accounting and Finance for Construction
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดทางการบัญชี งบการเงิน กระบวนการบัญชี การรับรู ้รายได ้และ
ต ้นทุนของงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในด ้านการบัญชีเพือ
่ การจัดการสาหรับงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดทางการเงินเพือ
่ งานก่อสร ้าง
4. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการสินทรัพ ย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และการจัดหาเงินทุน
เพือ
่ งานก่อสร ้าง

176

หลักสูตรการศึกษา

175

คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ งานก่อสร ้าง งบการเงิน การรับรู ้รายได ้และต ้นทุนของงานก่อสร ้าง
การบัญ ชีเพื่อการจัดการงานก่อสร ้างในด ้านการงบประมาณ การใช ้ข ้อมูลทางการบัญ ชีเพื่อการตัดสินใจ
การวิเคราะห์งบการเงิน การควบคุมภายในและการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน รวมทัง้ แนวคิดทางการเงิน
การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และการจัดหาเงินทุนเพือ
่ งานก่อสร ้าง
30205 คณิตศาสตร์และสถิต ิ

(6 หน่วยกิต)

Mathematics and Statistics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับคณิตศาสตร์พน
ื้ ฐานเพือ
่ ทีจ
่ ะนาไปประยุกต์ใช ้กับวิชาการด ้านอืน
่ ได ้
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถิตเิ บือ
้ งต ้น
คาอธิบายชุดวิชา
เซต ตรรกศาสตร์ การจัดล าดับ และการจัดหมวดหมู่ ความน่ าจะเป็ น เงินสด ดอกเบีย
้ ค่ารายปี
ระบบจานวน เมตริกซ์ ดีเทอร์มน
ิ ั นต์และการประยุกต์ ความสัมพั นธ์ ฟั งก์ชัน ลาดับและอนุ กรมเรขาคณิต
วิเคราะห์ การดิฟ เฟอเรนชิเอท ความรู ้ทั่ ว ไปเกีย
่ วกับ สถิต ิ สถิต เิ ชิง พรรณนา ตัว แปรสุ่ม การแจกแจง
่ ชนิดไม่ตอ
ความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุม
่ เนื่อง การแจกแจงปกติ การแจกแจงสิง่ ตัวอย่าง และการประเมินค่า
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Business Law and Taxation
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
30206-1 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักกฎหมายทัว่ ไป
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในหลักและวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกฎหมายธุรกิจ
คาอธิบายรายวิชา
้ ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ
้ กู ้ยืม ค้าประกัน
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ซือ
จานอง จ าน า กฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการจัดองค์กรธุรกิจลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย
่ วกับ ธุรกรรม
ิ ทางปั ญญา กฎหมาย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สน
แรงงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม
30206-2 การภาษีอากร (Taxation)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายภาษี อากรตามกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
คาอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารประเมินและวิธก
ี ารจัดเก็ บภาษี อากรตามประมวลรัษ ฎากรและกฎหมายอืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง เช่น ภาษี เงินได ้บุค คลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิต บ
ิ ุคคล ภาษี มูล ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป์ ภาษี เงินได ้ปิ โตรเลียม ภาษี สรรพสามิต ภาษี ศล
ุ กากร และภาษี ท ้องถิน
่
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(6 หน่วยกิต)

Finance Accounting and Managerial Accounting
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในกระบวนการจัดทาบัญชีและการนาเสนอรายงานทางการเงิน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาข ้อมูลทางการบัญชีไปใช ้ในการจัดการธุรกิจได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปใช ้เป็ นพืน
้ ฐานสาหรับการศึกษาในชุดวิชาอืน
่
คาอธิบายชุดวิชา
แนวความคิดเบือ
้ งต ้นทางการบัญชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขัน
้ ตอนการบันทึกบัญชี
ตามวงจรบัญชีสาหรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม และการบัญชีภาษี อากรสาหรับธุรกิจ
แนวความคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับต ้นทุน การวิเคราะห์ต ้นทุน-ปริมาณ-กาไร
้ อ
การจั ดท างบประมาณ การวิ เคราะห์ งบการเงิ น การใช ข
้ มู ลทางบั ญ ชี เพื่ อการตั ดสิ น ใจ การประเมิ นผล
การปฏิบต
ั งิ าน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

(6 หน่วยกิต)

Business Finance and Business Law
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบริหารเงินทุนและการจัดการเงินทุนของธุรกิจ
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกี่ย วกั บ หลั ก กฎหมายทั่ ว ไป กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ และกฎหมายอื่น
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
่ งและผลตอบแทน
วัตถุประสงค์และการรับผิดชอบทางการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน ความเสีย
การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โครงสร ้างเงินทุน ต ้นทุนเงินทุน นโยบายเงินปั นผล
และการจัดหาเงินทุน
้
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ เช่น ซือ
้ กู ้ยืม ค้าประกัน จานอง จานา กฎหมายทีเ่ กีย
ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ
่ วกับการจัดองค์กรธุรกิจ ทัง้ กรณีห ้าง
หุ ้นส่วนสามั ญ ห ้างหุ ้นส่ว นสามั ญ นิต บ
ิ ุค คล ห ้างหุ ้นส่ว นจ ากัด บริษั ทจ ากั ด บริษั ทมหาชนจ ากัด และ
กิจ การร่ ว มค ้า ลั ก ษณะต่า งๆ ตลอดจนกฎหมายเกี่ย วกับ ตราสารทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ย วกั บ
ิ ทางปั ญ ญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัม พั น ธ์ กฎหมาย
การควบคุม ธุร กิจ เช่น กฎหมายทรั พ ย์ส น
เกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม
30210 การจ ัดการการผลิตและดาเนินงาน และหล ักการตลาด

(6 หน่วยกิต)

Production and Operations Management and Principle of Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการการผลิตและดาเนินงาน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบการผลิต และด าเนิน งาน การวางแผนผลิต ภั ณ ฑ์ ก าลังผลิต ทาเลที่ตัง้ การวางผั งสถาน
ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน การพยากรณ์การผลิต การจัดการสินค ้าคงคลัง
การวางแผนและการควบคุมการผลิตและดาเนิน งาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการทางาน
การจัดลาดับงาน ความปลอดภัยในการทางาน การบริหารโครงการ
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แนวคิดการตลาด หน ้าทีก
่ ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสร ้าง
องค์ก ารทางการตลาด สภาพแวดล ้อมทางการตลาด การจั ด การการตลาดและการวางแผนกลยุ ท ธ์
้
การวิจัยการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤติกรรมผู ้บริโภค ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซือ
การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้ าหมาย การวางแผนและการตัดสินใจด ้านผลิตภัณฑ์ การวางแผนและ
การตัดสิน ใจด ้านราคา การวางแผนและการตัดสินใจด ้านการจัด จาหน่ าย การวางแผนและการตัดสิน ใจ
ด ้านการส่งเสริมการตลาด และจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารธุรกิจ
30211 องค์การและการจ ัดการ และการจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Organization and Management and Human Resource Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการ หน ้าทีแ
่ ละวิธก
ี ารจัดองค์การ รวมถึงการบริหารองค์การสมัยใหม่
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับองค์การ
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน
้ ตอนของการวางแผน โครงสร ้างและสายการบังคับบัญ ชา
แนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ เกีย
่ วกับองค์การ การจัดองค์การ การอานวยการ การจูงใจและความเป็ นผู ้นา กลุม
่
และองค์การ การจัดการสมัยใหม่ในองค์การ
ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ระบบคุณ ธรรม ขอบข่ายและขัน
้ ตอนในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกาลังคน การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การคัดเลือก
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด สวัส ดิก ารและการพนั ก งานสัม พั น ธ์ การประเมิน ผลการปฏิบั ต งิ าน
เทคนิคและเครือ
่ งมือของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
30212 คณิตศาสตร์ สถิตธ
ิ ุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือ
่ การต ัดสินใจ

(6 หน่วยกิต)

Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis
for Decision Making
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับคณิตศาสตร์พน
ื้ ฐาน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถิตพ
ิ น
ื้ ฐาน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถิตธิ รุ กิจและประยุกต์ใช ้ในการตัดสินใจได ้
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและประยุกต์ใช ้ในการตัดสินใจได ้
คาอธิบายชุดวิชา
พีช คณิ ต เบื้อ งต ้น จ านวน การนั บ เชต เมตริก ซ์พื้น ฐาน สมการและการแก ้สมการ แคลคูลั ส
เบื้อ งต น
้ และการน าไปใช ้ สถิต ิพื้ น ฐานและการวิเ คราะห์ข ้อมู ล เบื้อ งต ้น ตั ว แปรสุ่ม และการแจกแจง
่ ทฤษฎีค วามน่ าจะเป็ น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานและการใช ้
ความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุม
สถิตอ
ิ นุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพั นธ์และการถดถอย การวิเคราะห์เลขดัชนี
การวิเ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา การพยากรณ์ ธุ ร กิจ ความรู พ
้ ื้ น ฐานเกี่ย วกั บ การวิเ คราะห์ เ ชิง ปริม าณเพื่ อ
การตั ด สิน ใจทางธุ ร กิจ ตั ว แบบการตั ด สิน ใจ ตั ว แบบโปรแกรมเชิง เส ้น ตั ว แบบการขนส่ ง ตั ว แบบ
มอบหมายงาน ตัวแบบสินค ้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบจาลองสถานการณ์ ตัวแบบ
PERT/CPM
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(6 หน่วยกิต)

Information Technology for Construction Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจหลักเบือ
้ งต ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพือ
่ ให ้รู ้หลักการติดตามงานเพือ
่ นาข ้อมูลไปเก็บเป็ นสถิต ิ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการงานก่อสร ้าง
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกั บระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การสื่อสาร ข ้อมู ลและเครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ ฐานข ้อมู ลและคลั งข ้อมู ล การรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ย
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เครือ
่ งมือเพือ
่ พั ฒนาประสิทธิภาพในการทางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการเงินในงานก่อสร ้าง การวิเคราะห์โครงการก่อสร ้าง การวางแผนงานก่อสร ้าง การสารวจ
ปริม าณและการประมาณราคางานก่ อ สร า้ ง การจั ด การงานสนาม การจั ด การเครื่ อ งจั ก รกลและอุ ป กรณ์
การก่อสร ้าง การควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง และการจัดการทรัพยากรอาคาร
31306 ทฤษฎีและปฏิบ ัติการจ ัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Project Management for Construction
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31306-1 ทฤษฎีการจ ัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร้าง
(Theory of Project Management for Construction)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับการจัดการโครงการก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเทคนิค และเครือ
่ งมือ การจัดการโครงการก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับโครงการก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ย วกั บ การจั ด การโครงการก่อ สร ้าง การจั ด องค์ก ารในโครงการก่อ สร ้าง
วิธก
ี ารดาเนินโครงการก่อสร ้าง ขอบเขตการดาเนินการโครงการก่อสร ้าง กระบวนการก่อสร ้าง การจัดการ
ทรัพยากรในโครงการก่อสร ้าง การจัดการเวลา ต ้นทุนและคุณภาพในโครงการก่อสร ้าง การประสานงานใน
่ ง การจัดการข ้อโต ้แย ้ง การส่งมอบโครงการ
การก่อสร ้าง การจัดการผลิตภาพ การจัดการความเสีย
31306-2 ปฏิบ ัติการจ ัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร้าง
(Practice in Project Management for Construction)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะเกีย
่ วกับการจัดการโครงการก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะเกีย
่ วกับเทคนิคและเครือ
่ งมือในการจัดการโครงการก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้หลักการด ้านการจัดการโครงการก่อสร ้างได ้
คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิบัต เิ กีย
่ วกับ การจั ด การโครงการก่อ สร ้าง การจัด องค์การในโครงการก่อ สร ้าง วิธ ีการ
ด าเนิ น โครงการก่อ สร า้ ง ขอบเขตการด าเนิ น การโครงการก่อ สร า้ ง กระบวนการก่ อ สร ้าง การจั ด การ
ทรั พยากรในโครงการก่อสร ้าง การจัดการเวลา ต ้นทุนและคุณภาพในโครงการก่อสร ้าง การประสานงาน
่ ง การจัดการข ้อโต ้แย ้ง การส่งมอบโครงการ
ในการก่อสร ้าง การจัดการผลิตภาพ การจัดการความเสีย
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31307 ทฤษฎีและปฏิบ ัติการวางแผนงานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Construction Planning
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31307-1 ทฤษฎีการวางแผนงานก่อสร้าง
(Theory of Construction Planning)
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความสามารถในการวางแผนงานก่อสร ้างในระบบต่างๆ และเลือกใช ้แผนงาน
ให ้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให ้มีความรู ้ความสามารถในการปรั บแผนให ้เข ้ากับทรัพ ยากร การนาแผนไปใช ้และการ
ติดตามความก ้าวหน ้า
3. เพื่อให ้มีความรู ้ความสามารถในเทคนิคการปรั บ แผน การเร่งงาน และการวางแผนก่อสร ้าง
้ ส่วนสาเร็จรูป
โดยใช ้ชิน
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการวางแผนงานเพือ
่ ประกันคุณภาพ
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการกับการวางแผนงานก่อสร ้าง หลักการวางแผน การศึกษาการท างาน
เทคนิคในการวางแผนงานระบบต่างๆ การวางแผนงานระบบตารางเวลาทางาน การวางแผนสายงานวิกฤต
แบบเส ้นลูกศร การวางแผนงานระบบสายงานวิกฤตแบบเส ้นวงกรอบ การวางแผนงานเทคนิคเพิรต
์ ระบบ
เส ้นสมดุล และระบบอืน
่ ๆ การวางแผนทรั พ ยากรในงานก่อ สร ้าง การวางแผนและควบคุม ต ้นทุน ในงาน
ก่อสร ้าง การวางแผนคุณภาพในงานก่อสร ้าง การนาแผนไปใช ้และการติดตามผลความก ้าวหน ้า การปรับ
และแก ้ไขแผนงาน และการเร่งงาน
31307-2 ปฏิบ ัติการวางแผนงานก่อสร้าง
(Practice in Construction Planning)
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีทักษะในการวางแผนงานก่อสร ้างในระบบต่างๆ และสามารถตัดสินใจเลือกใช ้แผนงาน
ให ้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการปรับแผนให ้เข ้ากับทรัพยากร การนาแผนไปใช ้งาน ตลอดจนการติดตาม
ความก ้าวหน ้าของแผนงาน
3. เพื่ อ ให ้มีทั ก ษะเกี่ย วกับ เทคนิค การปรั บ แผน การเร่ งงาน และการวางแผนก่อ สร ้างโดยใช ้
้ ส่วนสาเร็ จรูป
ชิน
4. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการวางแผนงานเพือ
่ ประกันคุณภาพในงานก่อสร ้างได ้
คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิบัต เิ กีย
่ วกับการศึกษาการทางาน การเตรียมการวางแผนงานก่อสร ้าง เทคนิคในการ
วางแผนงานระบบต่างๆ การวางแผนงานก่อสร ้างระบบตารางเวลาทางาน การวางแผนงานก่อสร ้างระบบ
สายงานวิกฤตแบบเส ้นลูกศร การวางแผนงานก่อสร ้างระบบสายงานวิกฤตแบบเส ้นวงกรอบ การวางแผน
งานก่อสร ้างระบบเพิรต
์ ระบบเส ้นสมดุลและระบบอืน
่ ๆ การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร ้าง การวางแผน
และควบคุม ต ้นทุน ในงานก่อ สร ้าง การวางแผนคุณ ภาพในงานก่อ สร ้างและการเตรีย มการก่อ นการน า
แผนงานไปใช ้ การควบคุมและติดตามแผนงานก่อสร ้าง และการปรับแก ้ไขแผนงานและการเร่งงาน
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31308 ทฤษฎีและปฏิบ ัติการสารวจปริมาณและการประมาณ
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(6 หน่วยกิต)

ราคางานก่อสร้าง
Theory and Practice in Quantity Survey and Cost Estimate
in Construction
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31308-1 ทฤษฎีการสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง
(Theory of Quantity Survey and Cost Estimate in Construction)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิธก
ี ารสารวจปริมาณและการประมาณราคา
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิธก
ี ารวิเคราะห์ราคาของค่าก่อสร ้างส่วนต่างๆ และประเภทต่างๆ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการคุมราคาให ้อยูใ่ นงบประมาณทีว่ างไว ้
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการประยุกต์ใช ้ข ้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การ
สารวจปริมาณและการประมาณราคา
คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการสารวจปริมาณและการประมาณราคา การแยกงานก่อสร ้างและการวัด
เนื้ อ งาน การก าห นดราคาต่ อ ห น่ ว ย การส ารวจปริม าณ และการประมาณ ราคางานสถาปั ตยกรรม
งานโครงสร ้าง งานระบบประกอบอาคาร และงานโยธา การสรุป ราคาขัน
้ สุดท ้ายของงานประมาณราคา
ค่ า ก่ อ สร า้ ง การควบคุ ม ค่ า ก่ อ สร า้ งของโครงการให อ
้ ยู่ ใ นงบประมาณ การประยุ ก ต์ใ ช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ
่ การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
31308-2 ปฏิบ ัติการสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง
(Practice in Quantity Survey and Cost Estimate in Construction)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทักษะในการใช ้วิธก
ี ารสารวจปริมาณและการประมาณราคาต่างๆ เพือ
่ การนาไปใช ้ใน
การปฏิบต
ั วิ ช
ิ าชีพ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการวิเคราะห์ราคาของค่าก่อสร ้างส่วนต่างๆ และประเภทต่างๆ
3. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการคุมราคาให ้อยูใ่ นงบประมาณทีว่ างไว ้
4. เพือ
่ มีทักษะในการสืบค ้นข ้อมูลและการประยุกต์ใช ้ข ้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิบั ต ก
ิ ารส ารวจปริม าณและการประมาณราคาอย่ า งหยาบ การฝึ กปฏิบั ต ก
ิ ารส ารวจ
ปริมาณและการประมาณราคาอย่างละเอียด การแยกงานก่อสร ้างและการจัด ท าบัญ ชีแ สดงปริม าณและ
ราคางาน การจัดทาเอกสารประกอบการสารวจปริมาณและประมาณราคา การวัดเนื้องานและการกาหนด
ราคาต่อ หน่ ว ยของงานประเภทต่า งๆ และการสรุ ป ราคาขั น
้ สุด ท ้ายของงานประมาณราคาค่า ก่อ สร ้าง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาในการประกวดราคา และการควบคุมโครงการก่อสร ้างให ้อยู่ในงบประมาณ
การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
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31309 ทฤษฎีและปฏิบ ัติการจ ัดการงานสนามในงานก่อสร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Construction Field Work Management
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31309-1 ทฤษฎีการจ ัดการงานสนามในงานก่อสร้าง
(Theory of Construction Field Work Management)
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความสามารถในการเตรียมงานและการจัดการงานสนาม ในรูปแบบของการ
แก ้ปั ญหาเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสภาพของท ้องถิน
่ ต่างๆ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในเรือ
่ งความปลอดภัยในงานก่อสร ้าง และสุขลักษณะในสถานทีก
่ อ
่ สร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการจัดทาแบบขยายจริงและแบบสร ้างจริงของงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
การเตรีย มการก่อ นเริ่ม งานก่อ สร ้าง การจั ด การทรั พ ยากรก่อ สร ้าง การจั ด การสิง่ แวดล ้อมใน
หน่วยงานก่อสร ้าง การวางผังบริเวณสถานทีก
่ อ
่ สร ้าง การประสานงานระหว่างกลุม
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง การจัดการ
งานก่อสร ้างในสนาม การจัดทาแบบขยายจริงและแบบสร ้างจริงของงานก่อสร ้าง การจัดการความปลอดภั ย
ในงานก่อสร ้าง
31309-2 ปฏิบ ัติการจ ัดการงานสนามในงานก่อสร้าง
(Practice in Construction Field Work Management)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการเตรียมงานและการจัดการงานสนาม และสุขลักษณะของสถานทีก
่ อ
่ สร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการจัดการทรัพยากรก่อสร ้าง และการประสานงานระหว่างกลุม
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
3. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการจัดการด ้านเทคนิคการก่อสร ้าง แบบก่อสร ้างและเอกสารต่างๆ ในสนาม
4. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในเรือ
่ งการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการเตรียมการก่อนเริม
่ งานก่อสร ้าง การวางผังบริเวณสถานทีก
่ อ
่ สร า้ ง สุขลักษณะ
ของสถานทีก
่ อ
่ สร ้าง การจัดการทรัพยากรก่อสร ้าง การประสานงานระหว่างกลุม
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง งานโครงสร ้าง
ชัว่ คราว งานด ้านเทคนิคการก่อสร ้างประเภทต่างๆ การจัดการด ้านแบบก่อสร ้างและเอกสารต่างๆ ในสนาม
และการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร ้าง
31405 การวิเคราะห์โครงการ

(6 หน่วยกิต)

Project Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเ่ กีย
่ วกับการจัดทาโครงการ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการวิเคราะห์ โครงการด ้านต่างๆ
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช ้ในการวิเคราะห์โครงการภาคเอกชนและภาครัฐ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดทาโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์
่ งของโครงการ กระบวนการติด ตามและประเมิน ผล โครงการ
โครงการด ้านต่ า งๆ การจั ด การความเสีย
ตลอดจนการประยุกต์ใช ้หลักการวิเคราะห์โครงการในภาคเอกชนและภาครัฐ
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31407 เทคโนโลยีการก่อสร้างขนาดใหญ่

183

(6 หน่วยกิต)

Large-scale Construction Technology
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และเข ้าใจเกีย
่ วกับเทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และเข ้าใจในการจัดการโครงการก่อสร ้างขนาดใหญ่
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร ้างขนาดใหญ่
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ เทคโนโลยีการก่อ สร ้างขนาดใหญ่ การจัด การโครงการก่อ สร ้างขนาด
ใหญ่ การจัดการทรัพ ยากรในงานก่อสร ้างขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการก่อ สร ้างขนาดใหญ่ในงานฐานราก
และงานระบบโครงสร ้างส่วนใต ้ดิน งานระบบโครงสร ้างอาคารขนาดใหญ่ งานสถาปั ตยกรรมอาคารขนาดใหญ่
งานระบบไฟฟ้ าและเครื่องกลประกอบอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและระบบพิเศษอืน
่ ๆ งานดิน งานทาง
และงานสะพาน งานเขือ
่ น งานจัดการสิง่ แวดล ้อมขนาดใหญ่ งานก่อสร ้างพิเศษอืน
่ ๆ และการจัดการด ้าน
ความปลอดภัยในงานก่อสร ้างขนาดใหญ่
31410 การจ ัดการงานก่อสร้างอย่างยง่ ั ยืน

(6 หน่วยกิต)

Sustainable Construction Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิดและหลักการการจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล ้อม
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเครือ
่ งมือและเทคโนโลยีในการจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการการจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช ้
ในงานก่อสร ้าง
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทาง พลังงาน
และสิง่ แวดล ้อมทั ง้ ในและต่า งประเทศ การจั ด การคุณ ภาพเพื่ อ สิง่ แวดล ้อมที่ยั่ ง ยืน วิศ วกรรม คุณ ค่า
เทคโนโลยีก ารก่ อ สร ้างแบบลีน การจั ด การขยะในงานก่ อ ส ร า้ ง การจั ด การพลั ง งานในงานก่ อ สร า้ ง
การจั ด การน าในงานก่อ สร ้าง การจั ดการวัส ดุแ ละทรัพ ยากรการก่อสร ้างอย่างยั่ งยืน โลจิส ติกส์แ ละการ
จัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน การจัดการสิง่ แวดล ้อมในหน่ วยงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน การจัดการความปลอดภัย
่ ง การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
การจัดการความเสีย
31411 การจ ัดการทร ัพยากรอาคาร
Facility Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการทรัพยากรอาคาร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในวิธก
ี ารและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความสามารถปฏิบต
ั งิ านด ้านการจัดการทรัพยากรอาคาร

(6 หน่วยกิต)
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คาอธิบายชุดวิชา
หลั กการและกระบวนการจั ดการทรั พยากรอาคาร การวางแผนเชิงกลยุ ทธ์ การจั ดการ ทรั พยากร
อาคาร การบริหารอาคาร เทคโนโลยีอาคาร การบ ารุงรั กษาทรั พยากรอาคาร การเงินและค่าใช ้จ่ าย อาคาร
การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการจั ดการทรั พยากรอาคาร ความปลอดภั ยในอาคาร ข ้อก าหนดและกฎหมาย
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการทรัพยากรอาคาร
31412 ทฤษฎีและปฏิบ ัติการควบคุมและการตรวจงานก่อ สร้าง

(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Construction Supervision and Inspection
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31412-1 ทฤษฎีการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
(Theory of Construction Supervision and Inspection)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจความหมายและขอบเขตของการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในวิธก
ี ารและกระบวนการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร ้าง
3. เพื่อให ้เข ้าใจและสามารถใช ้หลัก และเทคนิค วิธก
ี ารต่างๆ ในการควบคุม และการตรวจงาน
ก่อสร ้าง
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความสามารถปฏิบต
ั งิ านด ้านการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง หลักปฏิบต
ั ใิ นการตรวจงานก่อสร ้าง
การควบคุมและการตรวจงาน งานดินและงานฐานราก เทคโนโลยีงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานแบบหล่อ
งานไม ้และงานเหล็กโครงสร ้าง งานสถาปั ตยกรรม งานวิศวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา ความปลอดภัย
ในการปฏิบต
ั งิ าน และเทคโนโลยีงานทดสอบคุณสมบัตวิ ัสดุ
31412-2 ปฏิบ ัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
(Practice in Construction Supervision and Inspection)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะเกีย
่ วกับวิธก
ี ารและกระบวนการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการใช ้หลักและเทคนิค วิธก
ี ารต่างๆ ในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
การฝึ กปฏิบัตใิ นการควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง งานดินและงานฐานราก เทคโนโลยีงาน
คอนกรีต เสริม เหล็ ก งานแบบหล่อ งานไม ้และงานเหล็ ก โครงสร ้าง งานสถาปั ต ยกรรม งานวิศ วกรรม
ประกอบอาคาร งานโยธา ความปลอดภัยในการปฏิบต
ั งิ าน และเทคโนโลยีงานทดสอบคุณสมบัตวิ ัสดุ
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(6 หน่วยกิต)

Theory and Practice in Management of Construction Equipment
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31413-1 ทฤษฎีเครือ
่ งจ ักรกลงานก่อสร้าง
(Theory of Construction Equipment)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้รู ้หลักการใช ้เครือ
่ งจักรกลตามประเภทของงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้รู ้หลักการจัดการและหลักการบารุงรักษาเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับพั ฒ นาการของเครื่อ งจั กรกลงานก่อ สร ้าง ความรู ้พื้น ฐานเกีย
่ วกับ เครื่อ งจั ก รกล
หลักการใช ้เครือ
่ งจักรกลในงานก่อสร ้างประเภทต่างๆ หลักการจัดการเครือ
่ งจักรกลในงานก่อสร ้าง และ
หลักการบารุงรักษาเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
31413-2 ปฏิบ ัติการจ ัดการเครือ
่ งจ ักรกลงานก่อสร้าง
(Practice in Management of Construction Equipment)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการจัดการงานบารุงรักษาเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
การจั ด การเครื่อ งจั ก รกลพื้ น ฐาน การจั ด การเครื่อ งจั ก รกลงานก่อ สร ้างตามประเภทของงาน
ก่อสร ้าง และการจัดการงานบารุงรักษาเครือ
่ งจักรกลในงานก่อสร ้าง
31414 โครงงานด้านการจ ัดการงานก่อสร้างและประสบการณ์วช
ิ าชีพ

(6 หน่วยกิต)

การจ ัดการงานก่อสร้าง
Construction Management Project and Professional Experience in
Construction Management
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
31414-1 โครงงานด้านการจ ัดการงานก่อสร้าง
(Construction Management Project)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ประมวลความรู ้และทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ในการจัดทาโครงงาน
2. เพือ
่ ให ้สามารถวางแผนดาเนินงาน แก ้ปั ญหา ประเมินผล ทารายงาน และนาเสนอผลงาน
ึ ษา
3. เพือ
่ ให ้เกิดความคิดสร ้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพทีศ
่ ก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบ ัตเิ กีย
่ วกับ หลักการจัดทาโครงการ การวางแผนการดาเนินงาน การแก ้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบต
ั จิ ัดทาโครงการ สร ้างและ/หรือพัฒนา
งานที่ใ ช ้ความรู ้และทั ก ษะที่ส อดคล ้องกั บ สาขาวิช าชีพ ด ้านการจั ด การงานก่ อ สร ้าง ด าเนิ น การเป็ น
รายบุคคลหรือกลุม
่ ตามลักษณะของงานให ้แล ้วเสร็จในระยะเวลาทีก
่ าหนด
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31414-2 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจ ัดการงานก่อสร้าง
(Professional Experience in Construction Management)
ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบัต ิ
1. เพือ
่ ประยุกต์ทฤษฎีทางวิชาชีพการจัดการงานก่อสร ้างสูภ
2. เพือ
่ ฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางการจัดการงานก่อสร ้าง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาข ้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย
่ วกับงานก่อสร ้าง
ไปใช ้ในการปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือ
่ พัฒนาและเสริมสร ้างภาวะผู ้นาและทักษะในการเป็ นนักการจัดการงานก่อสร ้างทีด
่ ี
5. เพือ
่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพทางการจัดการงานก่อสร ้าง
คาอธิบายรายวิชา
่ าคปฏิบัต ิ กระบวนการแก ้ป้ ญหาและ
การประยุก ต์ท ฤษฎีท างวิชาชีพ การจัด การงานก่อสร ้างสูภ
การตั ด สิน ใจ กฎหมายที่เกี่ย วข ้องในงานก่อ สร ้าง สัญ ญาจ ้างก่อ สร ้างและการบริห ารสัญ ญาก่อ สร ้าง
จรรยาบรรณในการปฏิบต
ั วิ ช
ิ าชีพการจัดการงานก่อสร ้าง กระบวนการกลุม
่ และการทางานเป็ นคณะ
32206 สถิตธ
ิ ุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

(6 หน่วยกิต)

Business Statistics and Quantitative Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและวิธก
ี ารทางสถิตธิ รุ กิจ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและวิธก
ี ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ
คาอธิบายชุดวิชา
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัม พั น ธ์ การ
ทดสอบไคสแควร์ และสถิตน
ิ อนพาราเมตริก เลขดัชนี เทคนิคการพยากรณ์ ทางธุรกิจ การตัดสินใจภายใต ้
สภาวการณ์ ต่ า งๆ โปรแกรมเชิง เส ้น ตั ว แบบการขนส่ง และตั ว แบบการมอบหมายงาน ตั ว แบบสิน ค ้า
คงเหลือ ตัวแบบถดถอยและตัวแบบจาลองสถานการณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ และ PERT/CPM
32207 การบ ัญชีขนกลาง
ั้
1 และระบบสารสนเทศทางการบ ัญชี

(6 หน่วยกิต)

Intermediate Accounting I and Accounting Information System
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32207-1 การบ ัญชีขนกลาง
ั้
1 (Intermediate Accounting I)
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจาแนก การรับรู ร้ ายการ การวัดมูลค่า การตีราคาและการด ้อยค่า
ของสินทรัพย์
2. เพือ
่ ให ้สามารถแสดงรายการและเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับสินทรัพย์ในงบการเงิน
คาอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธก
ี ารบัญ ชีเกีย
่ วกับสินทรัพ ย์ การจาแนกประเภทสินทรัพ ย์ การวัดมูลค่า การรับ รู ้
รายการการตี ร าคาและการด อ้ ยค่ า ของสิน ทรั พ ย์ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบั ญ ชี
เกษตรกรรม การแสดงรายการสิน ทรั พ ย์ใ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยข ้อมู ล ในงบการเงิน
พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
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32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบ ัญชี (Accounting Information System)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับลักษณะ องค์ประกอบและหน ้าทีข
่ องระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับเทคนิค วิธก
ี าร และเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการนาเข ้าข ้อมูล การประมวลผล
และการจัดทารายงานทางการเงินในระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทาบัญชี
คาอธิบายรายวิชา
้ พื้นฐาน
ลักษณะ องค์ประกอบ และหน ้าทีข
่ องระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขัน
กิจกรรมในระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกีย
่ วกับวงจรรายได ้ วงจรค่าใช ้จ่าย วงจรการผลิต
และสิน ค ้าคงเหลือ วงจรสิน ทรั พ ย์ถ าวร วงจรเงิน เดือ นและค่า จ ้าง และรายงานทางการเงิน การจั ด ท า
เอกสารและผั งงานระบบในแต่ล ะวงจร ตลอดจนการควบคุม ภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี
รวมทัง้ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดทาบัญชี
32208 การบ ัญชีขนกลาง
ั้
2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

(6 หน่วยกิต)

Intermediate Accounting II, Financial Reporting and Financial
Statements Analysis
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32208-1 การบ ัญชีขนกลาง
ั้
2 (Intermediate Accounting II)
ว ัตถุประสงค์
ิ และส่วนของเจ ้าของห ้างหุ ้นส่วน
1. เพือ
่ ให ้สามารถจาแนก การรับรู ้และการวัดมูลค่าเกีย
่ วกับหนี้สน
และบริษัท
ิ และส่ว นของเจ ้าของในงบ
2. เพื่อ ให ้สามารถแสดงรายการและเปิ ดเผยข ้อมูล เกี่ย วกั บ หนี้ส น
การเงินของห ้างหุ ้นส่วนและบริษัท
คาอธิบายรายวิชา
ิ และส่ว นของ
หลั ก การและวิธ ีก ารบั ญ ชีต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ย วกั บ หนี้ ส น
ิ การรั บ รู ้และการวัด มูล ค่าหนี้ส น
ิ การแสดงมูล ค่า การ
เจ ้าของ ประกอบด ้วย การจ าแนกประเภทหนี้ส น
ิ ในงบการเงิน การบั ญ ชีเกีย
่ วกับ การจัด ตัง้ กิจ การ การด าเนิน งาน การแบ่งผลก าไร
แสดงรายการหนี้ สน
ขาดทุ น การเปลี่ย นแปลงส่ว นของเจ ้าของ การเลิก กิจ การ การช าระบั ญ ชี การแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนของเจ ้าของในงบการเงินของห ้างหุ ้นส่วนและบริษัท ภาษี เงินได ้และเครือ
่ งมือทางการเงิน
และพร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัตเิ พือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
32208-2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
(Financial Reporting and Financial Statements Analysis)
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกี่ย วกับ ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ รู ป แบบ การวิเ คราะห์ การตีค วามและ
การแปลความหมายตลอดจนการใช ้ประโยชน์ของรายงานการเงิน
2. เพือ
่ ให ้สามารถจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงินรวมถึงงบกระแสเงินสด
3. เพื่อให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ การนาเสนอรายงานการเงินจ าแนกตามส่วนงาน การรายงานข ้อมูล
ของบุคคลและกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน การจัดทางบการเงินระหว่างกาล รายงานความยั่งยืนและ
รายงานเชิงบูรณาการ
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รายงานการเงิน และการเปิ ดเผยข ้อมูล การจัดทาและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด วิธก
ี ารและ
เครือ
่ งมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข ้อมูลทางการบัญชีอน
ื่ ทีส
่ าคัญเพือ
่ การตัดสินใจ จรรยาบรรณของ
้ โยบายการบั ญ ชีท ี่ แ ตกต่ า งกั น
ผู ว้ ิเ คราะห์ ท างการเงิน ผลกระทบต่ อ งบการเงิน จากการเลื อ กใช น
การวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินระหว่างประเทศ รายงานการเงินและการวิเคราะห์ข ้อมูลจาแนก
ตามส่วนงาน การเปิ ดเผยข ้อมูลของบุค คลและกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน เหตุก ารณ์ ภ ายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน งบการเงินระหว่างกาล การตีความของรายงานต่างๆ ซึง่ รวมถึงข ้อมูลทีไ่ ม่ใช่ข ้อมูลทางการเงิน
เช่น รายงานความยั่ งยืน และรายงานเชิงบูรณาการ พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัต เิ พื่อประมวลความรู ้ทางการ
บัญชีประจารายวิชา
้ งต้นเกีย
32209 การบ ัญชีขนต้
ั้ นและหล ักเบือ
่ วก ับระบบสารสนเทศ

(6 หน่วยกิต)

Principle of Accounting and Principle of Information Systems
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32209-1 การบ ัญชีขนต้
ั้ น (Principles of Accounting)
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพบัญชี
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวงจรบัญชี
3. เพือ
่ ให ้สามารถบันทึกบัญชีและจัดทางบการเงินของกิจการบริการ พาณิชยกรรมและการผลิตกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ความเป็ นมา ความหมาย ลัก ษณะ วัต ถุป ระสงค์ข อง การบั ญ ชีแ ละมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ประโยชน์ของข ้อมูลทางการบัญชี กฎหมายว่าด ้วยการบัญชี จรรยาบรรณสาหรับผู ้ประกอบวิชาชีพ
บัญ ชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน วงจรบัญชี เอกสารทางการบัญชี ผังบัญชี สมุดบัญ ชี
การวิเคราะห์รายการค ้า การบันทึกบัญ ชี การปรั บปรุงรายการบัญ ชีแ ละการแก ้ไขข ้อผิด พลาดทางบัญ ชี
การปิ ดบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงิน ระบบใบสาคัญ ระบบเงินสดย่อย การบัญชี
เกีย
่ วกับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการผลิตกรรม รวมทัง้ การบัญชีภาษี มูลค่าเพิม
่ พร ้อมทัง้
แบบฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
้ งต้นเกีย
32209-2 หล ักเบือ
่ วก ับระบบสารสนเทศ
(Principles of Information Systems)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับรูปแบบและโครงสร ้างระบบสารสนเทศ
่ สารข ้อมูลในระบบ
3. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการใช ้ระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหารงาน การสือ
สารสนเทศและระบบเครือข่าย
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ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร
รูปแบบและโครงสร ้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข ้าถึงระบบสารสนเทศ
่ สารข ้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
การประยุกต์ใช ้ระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหารงาน การสือ
32210 องค์การและการจ ัดการ และการจ ัดการเชิงกลยุทธ์

(6 หน่วยกิต)

Organization and Management and Strategic Management
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32210-1 องค์การและการจ ัดการ (Organization and Management)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับองค์การ หลักการ และวิธก
ี ารจัดการองค์การ หน ้าทีข
่ องการจัดการ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับองค์การ
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย รู ป แบบ แนวคิด และทฤษฎีต่า งๆ เกี่ย วกั บ องค์ก าร หลั ก และวิธ ีก ารจั ด องค์ก าร
การก าหนดอานาจหน า้ ที่ใ นองค์ก าร หลั ก การและหน า้ ที่ข องการจั ด การ การวางแผน การจั ด องค์ก าร
ภาวะผู ้นาและการจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ และการบริหารการเปลีย
่ นแปลง
32210-2 การจ ัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจ เกีย
่ วกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. เพื่อ ให ้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ส ภาพแวดล ้อมต่า งๆ ขององค์ก ารและน ามาใช ้ใน
การตัดสินใจของผู ้บริหารในการก าหนดทิศทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การในระดั บ
ต่างๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์
กระบวนการการจั ดการเชิงกลยุท ธ์ การตรวจสอบและวิเคราะห์ส ภาพแวดล ้อมทั ง้ ภายในและภายนอก
การวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบต
ั ิ และการควบคุมกลยุทธ์
32302 การจ ัดการการตลาด

(6 หน่วยกิต)

Marketing Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ การจั ด การการตลาด และสามารถนาไปประยุก ต์กับ
การปฏิบต
ั งิ านการตลาดได ้
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจเกี่ย วกับ การจั ด ท าแผนการตลาด และสามารถจั ด เตรีย มข ้อมู ล
เพือ
่ การจัดทาแผนการตลาดได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปจัดทาแผนการตลาดได ้ในทางปฏิบต
ั ิ
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ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และหน า้ ทีก
่ ารตลาด ปรั ช ญา และแนวคิด การตลาด ระบบ
การตลาด และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโน ้มการตลาด และพฤติกรรม
ผู ้บริโภค การตลาดเป้ าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนของกิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การวางแผน การดาเนินการ การควบคุม การประเมินผล
การตลาด การจัดการความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า และจรรยาบรรณการตลาด
องค์ประกอบของแผนการตลาด วิธก
ี ารหาข ้อมูลเพือ
่ การจัดทาแผนการตลาด ขัน
้ ตอนและวิธก
ี าร
จัดทาแผน การตลาด การวิเคราะห์แผนการตลาดเพือ
่ นาไปใช ้ในการดาเนินงานธุรกิจ
32303 การจ ัดการการเงิน

(6 หน่วยกิต)

Financial Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการเงินด ้านต่างๆ ของธุรกิจ
2. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้หลักการและวิธก
ี ารทางการเงินได ้
คาอธิบายชุดวิชา
จุดมุ่งหมายและหน ้าทีท
่ างการเงิน การกาหนดมูลค่าของธุรกิจตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ผลตอบแทนและความเสี่ย ง การวิเ คราะห์ ง บการเงิน การจั ด การสิน ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นและสิน ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน โครงสร ้างทางการเงินและนโยบายเงินปั นผล การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ การควบรวมกิจการ
การปรับปรุงกิจการ การเลิกกิจการและการจัดการการเงินระหว่างประทศ
32304 การจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Resource Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2. เพื่ อ ให ม
้ ี ค วามรู เ้ กี่ย วกั บ กฎหมาย องค์ก าร เทคโนโลยี และสิง่ แวดล ้อมที่เ กี่ย วข ้องกั บ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คาอธิบายชุดวิชา
หลัก และแนวคิด การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ขอบเขตและหน า้ ทีก
่ ารบริห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โดยเริ่ ม ตั ้ง แต่ ก ารวางแผ นบุ ค ลากร การจั ด บุ ค ค ลเข า้ ท างาน การพั ฒ นาบุ ค ล ากร การป ระเมิ น
การปฏิบต
ั งิ าน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพ และ
ความปลอดภั ย กฎหมายและองค์ก รที่เกีย
่ วข ้องกับ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า ง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์กบ
ั เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม
32311 การบ ัญชีตน
้ ทุนและการบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

Cost Accounting and Managerial Accounting
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32311-1 การบ ัญชีตน
้ ทุน (Cost Accounting)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิธก
ี ารรวบรวมต ้นทุน การวิเคราะห์และการปั นส่วนต ้นทุน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิธก
ี ารบัญชีและการควบคุมองค์ประกอบของต ้นทุน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีต ้นทุนแบบต่างๆ
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ความสาคัญและบทบาทของการบัญชีต ้นทุนในองค์การธุรกิจ ความหมายของต ้นทุน การจาแนก
ประเภท องค์ประกอบ การรวบรวมและการปั นส่วนต ้นทุน การคิดต ้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชีทใี่ ช ้บันทึก
ต ้นทุน วิธก
ี ารบัญชีและการควบคุมวัตถุดบ
ิ แรงงาน ค่าใช ้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต ้นทุนงานสัง่ ทา ระบบ
บัญชีต ้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีต ้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างๆ การบัญชีต ้นทุนผลิตภัณฑ์
้ เปลือง ต ้นทุนฐานกิจกรรม พร ้อมทัง้
ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได ้ สินค ้าด ้อยคุณภาพ เศษซากและของสิน
แบบฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
32311-2 การบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ (Managerial Accounting)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ข ้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินสาหรับการตัดสินใจเชิงบริหาร
2. เพือ
่ ให ้สามารถจัดทารายงานสาหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร
คาอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีเพื่อการจัดการ ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตัดสินใจแก่ฝ่าย
บริหาร การงบประมาณและการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข ้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การวิเคราะห์
พฤติก รรมต ้นทุน ความสัม พั น ธ์ร ะหว่างต ้นทุน ปริม าณและกาไร การต ้นทุน รวมและการต ้นทุน ผั น แปร
้ และระยะยาว
การวิเคราะห์ต ้นทุน เพื่อ การวางแผนกาไร การใช ้ข ้อมูล ต ้นทุนเพื่อการตัดสิน ใจในระยะสัน
การควบคุมคุณภาพ การวัดและประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และการกาหนดราคาขาย พร ้อมทัง้ แบบฝึ กปฏิบัต ิ
เพือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
32314 การบ ัญชีขนสู
ั้ ง 1 และการบ ัญชีขนสู
ั้ ง 2

(6 หน่วยกิต)

Advanced Accounting I and Advanced Accounting II
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32314-1 การบ ัญชีขนสู
ั้ ง 1 (Advanced Accounting I)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงทางบัญชีและการแก ้ไขข ้อผิดพลาด
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการรายได ้จากสัญญาทีท
่ ากับลูกค ้าและการบัญชีฝากขาย
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการร่วมการงาน
ั ญาเช่า
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีสญ
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีสานักงานใหญ่และสาขา
6. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี
7. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรั บ กิจ การที่ไ ม่ม ีส ่วนได ้เสีย
สาธารณะ
คาอธิบายรายวิชา
การบัญชีเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงทางบัญชีและการแก ้ไขข ้อผิดพลาด รายได ้จากสัญญาทีท
่ ากับ
ลูกค ้า การฝากขาย การร่วมการงาน สัญญาเช่า สานักงานใหญ่และสาขา กองทุนและการบัญชีเฉพาะกรณี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรั บ กิจ การที่ไ ม่ ม ีส ่ว นได ้เสีย สาธารณะ พร ้อมทั ง้ แบบฝึ กปฏิบั ต ิ
เพือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
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32314-2 การบ ัญชีขนสู
ั้ ง 2 (Advanced Accounting II)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีการรวมธุรกิจ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดทางบการเงินรวม
4. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ การบัญ ชีส าหรั บ การแลกเปลีย
่ นเงิน ตราต่า งประเทศและการบัญ ชี
่ ง
ป้ องกันความเสีย
คาอธิบายรายวิชา
การบั ญ ชีเกี่ย วกั บ การรวมธุ ร กิจ เงิน ลงทุ น ในบริษั ทร่ ว มและบริษั ทย่ อ ย รวมถึง การจั ด ท างบ
่ ง พร ้อมทัง้
การเงินรวม การบัญชีสาหรับการแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศและการบัญชีป้องกันความเสีย
แบบฝึ กปฏิบต
ั เิ พือ
่ ประมวลความรู ้ทางการบัญชีประจารายวิชา
32316 การจ ัดการขายและศิลปะการขาย

(6 หน่วยกิต)

Sales Management and Salesmanship
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู เ้ กี่ย วกั บ ศิล ปะการขาย รวมทั ้ง บทบาท หน า้ ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบของ
พนักงานขาย
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ การจั ด การขายและเข ้าใจบทบาท หน า้ ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบของ
ผู ้จัดการด ้านการขาย
คาอธิบายชุดวิชา
บทบาท หน า้ ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของพนั กงานขาย กระบวนการขาย เทคนิ ค การขาย
ซึง่ รวมถึงการเลือกสรรลูกค ้า การเข ้าพบลูกค ้า การเสนอขาย การปิ ดการขายและบริการหลังการขาย
บทบาท หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้จัดการขาย การจัดองค์การฝ่ ายขาย กาหนดนโยบาย
และกลยุทธ์การขาย การพยากรณ์การขายและการจัดทางบประมาณ การจัดการพนั กงานขาย ซึง่ รวมถึง
การคัด เลือกและฝึ กอบรมพนั กงานขาย การกาหนดอาณาเขตการขายและโควต ้าการขาย การวิเคราะห์
เวลา การมอบหมายงาน การควบคุมและประเมินผลงาน การกาหนดค่าตอบแทน
32324 การสอบบ ัญชีและการตรวจสอบภายใน

(6 หน่วยกิต)

Auditing and Internal Auditing
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32324-1 การสอบบ ัญชี (Auditing)
ว ัตถุประสงค์
่ มั่น
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและมาตรฐานการสอบบัญชีและการให ้ความเชือ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการสานักงานสอบบัญชี
คาอธิบายรายวิชา
่ มั่น การตรวจสอบงบการเงิน มาตรฐานการสอบ
แนวคิดทั่วไป และแม่บทสาหรับการให ้ความเชือ
บัญชี กฎหมายและข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี การทุจริตและ
่ งในการสอบบัญชีและ
ข ้อผิดพลาด การบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสีย
่ งของข ้อมูลทีข
ความมีสาระสาคัญ การประเมินความเสีย
่ ัดต่อข ้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ต่องบการเงิน
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และการพิจารณาถึงผลกระทบต่อกลยุท ธ์การตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญ ชี วิธก
ี ารรวบรวมหลักฐาน
และวิธก
ี ารตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี วิธเี ชิงปริมาณทีใ่ ช ้ในงานตรวจสอบ การทดสอบ
แบบแจ ้งข ้อความของกรรมการหรือ หุ ้นส่วนหรือ ผู ้จัด การ กระดาษท าการของผู ้สอบบัญ ชี รายงานของ
่ มั่น และมาตรฐานทีเ่ กีย
ผู ้สอบบัญ ชีรับ อนุ ญ าต ซึง่ รวมถึง องค์ป ระกอบส าคัญ ของงานให ้ความเชือ
่ วข ้อง
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี การสอบบัญชีด ้านคอมพิวเตอร์ และการสอบบัญชีภาษี อากร
32324-2 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและแนวทางการควบคุมภายใน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู ้ตรวจสอบภายใน
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทั่วไปและหลัก การตรวจสอบภายใน กฎบัต รและการจัด ตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิช าชีพ ตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน
้ ตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิจ กรรมที่ส าคั ญ ขององค์ก ร และการบริห ารหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
่ งขององค์ก ร การประเมิน
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละองค์ป ระกอบของการควบคุม ภายใน การจั ด การความเสีย
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
32326 การจ ัดการเชิงกลยุทธ์และการจ ัดการเพือ
่ สร้างสมรรถนะ

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management and Competency-based Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. เพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมต่างๆ ขององค์การ และนามาใช ้ในการ
ตัด สิน ใจของผู ้บริห ารในการกาหนดทิศ ทาง วัตถุประสงค์แ ละกลยุท ธ์ข ององค์ก ารในระดับ
ต่างๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคลและองค์กร ตัวชีว้ ัด และการพั ฒนา
สมรรถนะ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด กระบวนการ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ
เพือ
่ ใช ้ในการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารระดับสูงในการกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ
ในระดับต่างๆ และศึกษาขัน
้ ตอนและปั จจัยทีจ
่ ะส่งผลกระทบต่อการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ เทคนิคและ
เครื่อ งมือ ในการประเมิน และติด ตามผลการปฏิบัต ก
ิ าร ตลอดจนหลัก จริย ธรรมของนั ก บริห ารและความ
รับผิดชอบต่อสภาพแวดล ้อมและสังคมให ้เหมาะสม
หลักการและแนวคิดเกีย
่ วกับสมรรถนะบุคคลและองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและ
องค์ก ร นโยบายและกระบวนการในการพั ฒ นาสมรรถนะของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กระบวนการเพื่ อ สร ้าง
สมรรถนะหลักขององค์กร แนวทางการพั ฒ นาและสร ้างสมรรถนะของบุคคลด ้านความเป็ นมืออาชีพ และ
ด ้านเก่งคิด การพั ฒนาตัวบุคคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาด ้านการฝึ กอบรมเพือ
่ สร ้างสมรรถนะคน
การประเมิน ผลงานด ้วยตั ว ชีว้ ัด สมรรถนะ การปรั บ ปรุง ผลการด าเนิน งานอย่ า งต่อ เนื่ อ งและการพั ฒ นา
สมรรถนะหลักขององค์กร
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32330 เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจ ัดการและการภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Managerial Economics and Taxation
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาหลักการต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช ้เพือ
่ การจัดการทางธุรกิจ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี ทเี่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุ ก ต์ห ลั ก เศรษฐศาสตร์เพื่อ ใช ้ในการจั ด การ แนวคิด เกีย
่ วกั บ ก าไร การวิเคราะห์แ ละ
การพยากรณ์ อุ ป สงค์ การวิเคราะห์ก ารผลิต การวิเคราะห์ต ้นทุ น การวิเ คราะห์ ต ลาดและการแข่ง ขั น
่ งและความไม่แน่นอน ตลอดจน
การกาหนดราคา การวิเคราะห์ การลงทุน การตัดสินใจในสภาวะความเสีย
การศึกษาและการวิเคราะห์เกีย
่ วกับรายได ้ประชาชาติ อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม การวิเคราะห์
และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้ อ เงินฝื ด การค ้าระหว่างประเทศ รวมทัง้ นโยบายและมาตรการ
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐทีม
่ ผ
ี ลต่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ภาษี เงินได ้
บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี เงินได ้ปิ โตรเลียม
ภาษี สรรพสามิต ภาษี ศล
ุ กากร ภาษี ท ้องถิน
่ และภาษี อน
ื่
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

(6 หน่วยกิต)

ความเป็นไปได้ของโครงการ
Financial Information System and Project Feasibility Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี และเครือ
่ งมือสาหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ วิธ ีก ารบริห ารระบบสารสนเทศทางการเงิน และการน าไปใช ้ในการ
จัดการการเงิน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในกระบวนการการศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการในธุรกิจและสังคม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเชิงระบบของการจัดการและการจัดการการเงิน ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศทางการเงิน การน าวิธ ีเชิง ระบบและระบบสารสนเทศทางการเงิน มาใช ้กับ การจั ด การ
ข ้อมูลเพื่อการบริหารการพั ฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการเงิน
และการนาไปใช ้
หลั ก การและวิธ ีก ารประเมิน ความเป็ นไปได ้ของโครงการในเชิง ธุ รกิจ และสัง คม ทั ง้ ทางด ้าน
การตลาด เทคนิคการผลิต การจัดการ การเงิน และกฎหมาย การยอมรับของสังคม สภาพแวดล ้อมทั่วๆ ไป
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่ งและหล ักการประก ันภ ัย
32332 การจ ัดการความเสีย
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(6 หน่วยกิต)

Risk Management and Principles of Insurance
ว ัตถุประสงค์
่ งของธุรกิจ
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดของการจัดการความเสีย
่ งของธุรกิจแต่ละประเภท
2. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้เครือ
่ งมือในการจัดการความเสีย
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกันภัย
4. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับการประกันภัยมาประยุกต์ใช ้ในการตัดสินใจต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ในฐานะผู ้เอาประกันภัย
คาอธิบายชุดวิชา
่ งสิน ทรั พ ย์ หนี้ส น
ิ และปั จจั ย อืน
่ ง
แนวคิด เกีย
่ วกับ การจั ด การความเสีย
่ ๆ ที่ก่อ ให ้เกิด ความเสีย
่ งและการจัดการความเสีย
่ ง ปั จจัยต่างๆ ทีม
เทคนิคหรือเครือ
่ งมือ ทีใ่ ช ้ในการวัดและประเมินค่าความเสีย
่ ี
่ ง ทั ง้ การจัด การความเสีย
่ งส่วนบุค คล การจัด การความเสีย
่ งของธุรกิจ และ
ผลต่อ การจั ด การความเสีย
่ งของสถาบันการเงิน
การจัดการความเสีย
่ งภัย หลักการประกันภัย และการประกันชีวต
ลักษณะและประเภทของความเสีย
ิ ความรู ้เบือ
้ งต ้น
่ งภัย การเลือกผู ้รับประกัน วิธก
ของการประกันภัยแขนงต่างๆ วิธก
ี ารจัดการความเสีย
ี ารจ่ายเบีย
้ ประกันภัย
การเรีย กร ้องค่า สิน ไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกี่ย วกับ การประกัน ภั ย และการประกัน ชีว ต
ิ ในส่ว น
ทีค
่ ุ ้มครองผู ้เอาประกันภัยและประกันชีวต
ิ
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ
้ ริโภค

(6 หน่วยกิต)

Consumer Behavior Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์แบบจาลองของพฤติกรรมผู ้บริโภค
2. เพือ
่ ให ้มีแนวคิดและการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของผู ้บริโภค
3. เพือ
่ ให ้นาความรู ้เกีย
่ วกับผลการวิเคราะห์ผู ้บริโภคไปประยุกต์ใช ้กับกิจกรรมทางการตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกีย
่ วกับพฤติกรรมผู ้บริโภค การวิเคราะห์ประเภทของผู ้บริโภค การเข ้าใจผู ้บริโภคผ่าน
การวิจั ย ผู ้บริโ ภค การแบ่งส่ว นตลาด แบบจ าลองการวิเคราะห์ผู ้บริโ ภค ปั จ จั ย ภายในและภายนอกที่ม ี
้ และการประยุกต์ใช ้กลยุทธ์การตลาด
อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซือ
ให ้สอดคล ้องกับพฤติกรรมผู ้บริโภค
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจ ัยการตลาด

(6 หน่วยกิต)

และการศึกษาความเป็นไปได้
Marketing Information System and Marketing Research
and Feasibility Study
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจในการวิจัยการตลาด และสามารถนาความรู ้ในการวิจัยการตลาด
ไปใช ้ในตัดสินใจทางการตลาดได ้
2. เพื่อให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการศึกษาความเป็ นไปได ้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบต
ั งิ านได ้
3. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ ความเข ้าใจเกี่ย วกับ ระบบสารสนเทศทางการตลาด และสามารถน าไปใช ้
ในการปฏิบต
ั งิ านได ้
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คาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศ
กั บ การตั ด สิน ใจท างการตล าด การออกแบบ ระบ บส ารสน เท ศ ลั ก ษ ณ ะข องการวิจั ย ก ารตล าด
กระบวนการวิจัย การกาหนดจุดประสงค์และประเภทของการวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข ้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล และการจัดทารายงานการวิจัย และการศึกษาความเป็ นไปได ้
้ งต้นเกีย
32335 ความรูเ้ บือ
่ วก ับการท่องเทีย
่ วและอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

(6 หน่วยกิต)

Introduction to Tourism and Tourism Industry
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ แนวคิด องค์ป ระกอบ รู ป แบบและความเป็ นมาของการท่อ งเที่ย ว
ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการท่องเทีย
่ วและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล ้อม
2. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย
่ ว การจัดการการท่องเทีย
่ วอย่าง
ยั่งยืนและกฎหมายเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ ว
3. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับธุรกิจในอุต สาหกรรมท่องเทีย
่ ว องค์การและสถาบันทีม
่ บ
ี ทบาทต่อ
อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว และจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
4. เพื่อ ให ม
้ ีค วามรู ้เกี่ย วกับ สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ย วโลกและมาตรฐานการท่ อ งเที่ย วสากล
ั ทัศน์เกีย
อันก่อให ้เกิดวิสย
่ วกับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ รูปแบบของการท่องเทีย
่ ว ประวัต ิ ความเป็ นมา
ของการท่องเทีย
่ วและโรงแรมจากอดีตจนถึงปั จจุบน
ั ปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการท่องเทีย
่ ว ผลกระทบของ
การท่ อ งเที่ย วต่อ เศรษฐกิจ สัง คมและสิง่ แวดล ้อม การวางแผนและพั ฒ นาการท่ อ งเที่ย ว การจั ด การ
การท่องเทีย
่ วอย่างยั่งยืน กฎหมายเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ ว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว องค์การทีม
่ ี
บทบาทสาคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว โดยคานึงสถานการณ์
การท่องเทีย
่ วโลกและมาตรฐานการท่องเทีย
่ วสากล
32336 การจ ัดการทร ัพยากรการท่องเทีย
่ วไทยอย่างยง่ ั ยืน

(6 หน่วยกิต)

Sustainable Tourism Resources Management in Thailand
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับความหมาย ความสาคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเทีย
่ ว
2. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกับเอกลักษณ์ และคุณค่าของแหล่งท่องเทีย
่ วทางธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย
่ ว
ทางประวัตศ
ิ าสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี งานเทศกาลของไทย
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วอย่างยั่งยืน
4. เพือ
่ ให ้นาความรู ้ทีไ่ ด ้ไปใช ้ในการจัดการการท่องเทีย
่ วอย่างยั่งยืน
5. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ วให ้เกิดประโยชน์สงู สุด
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของทรั พ ยากรการท่อ งเที่ย ว ปั จ จั ย ทางภู ม ศ
ิ าสตร์แ ละ
ธรรมชาติท ม
ี่ ผ
ี ลต่อ การส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว เอกลักษณ์ แ ละคุณ ค่าของแหล่งท่อ งเทีย
่ วทางธรรมชาติ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทางประวั ต ศ
ิ าสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศิล ปวัฒ นธรรม งานเทศกาลประเพณี
ของไทย และการละเล่น ที่เป็ นเอกลั ก ษณ์ ป ระจ าท ้องถิ่น หลั ก การท่ อ งเที่ย วอย่ า งยั่ ง ยืน ผลกระทบ
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ด ้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล ้อมจากการท่องเทีย
่ วอย่างยั่งยืน การพั ฒ นาและจัดการการท่องเทีย
่ ว
อย่า งยั่ ง ยืน สถานการณ์ แ ละแนวโน ม
้ ของการจั ด การการท่อ งเที่ย วอย่ า งยั่ งยืน การท่อ งเที่ย วเชิงนิเวศ
การท่องเทีย
่ วโดยชุมชน
32337 การจ ัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและการโรงแรม

(6 หน่วยกิต)

Marketing Management for Tourism and Hotel
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด ลักษณะทัว่ ไป และการแบ่งส่วนตลาดของตลาดท่องเทีย
่ วและโรงแรม
2. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกับการวางแผนส่วนประสมการตลาด และการพั ฒนาธุรกิจบริการในตลาด
ท่องเทีย
่ วและโรงแรม
3. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกั บระบบข่าวสารข ้อมู ล การวิจั ยการตลาดและคาดคะเนแนวโน ม
้ การตลาด
ท่องเทีย
่ วและโรงแรม
4. เพือ
่ ให ้สามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาด และนาหลักการ เครือ
่ งมือและเทคนิคทางการตลาด
มาประยุกต์ใช ้ในตลาดท่องเทีย
่ วและโรงแรม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และลั ก ษณะทั่ ว ไปของการตลาดท่อ งเที่ย วและโรงแรม ระบบข่าวสารข ้อมู ล การวิจั ย
การตลาด เทคนิคการคาดคะเนแนวโน ้มการตลาดท่องเทีย
่ วและโรงแรม หลัก การ เครือ
่ งมือ และเทคนิค
่ ความหมาย
ในการวางแผนบริการ การกาหนดราคา การจัดจาหน่ าย การส่งเสริมการตลาด รวมทัง้ การจัดทาสือ
่ การขายในตลาดท่องเทีย
และสือ
่ วและโรงแรม และการพัฒนาธุรกิจบริการในตลาดท่องเทีย
่ วและโรงแรม
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหร ับอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว

(6 หน่วยกิต)

Information Technology for Tourism Industry
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีแนวคิดเกีย
่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการการท่องเทีย
่ ว
่ ดิจต
2. เพื่อให ้มีความรู ้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสือ
ิ อล
เพือ
่ การจัดการการท่องเทีย
่ ว
3. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาฐานข ้อมูลเพือ
่ การจัดการ
การท่องเทีย
่ ว
่ ออนไลน์ และสือ
่ สังคมออนไลน์
4. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สือ
เพือ
่ การจัดการการท่องเทีย
่ ว
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ย วกั บ เทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรั บ อุต สาหกรรมท่ อ งเที่ย ว ระบบสารสนเทศและ
การจั ด การฐานข อ
้ มู ล เพื่ อ การจั ด การท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ น าระบบการจั ด จ าห น่ ายแบบเบ็ ด เสร็ จ
ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย ว โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ส าเร็ จ รู ป สื่อ ออนไลน์ และสื่อ สั ง คมออนไลน์ เพื่ อ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมทางการท่องเทีย
่ ว กฎหมายและจริยธรรม
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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32339 การจ ัดการการเงิน การตลาด และการดาเนินงาน

(6 หน่วยกิต)

Financial, Marketing and Operations Management
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32339-1 การจ ัดการการเงิน (Financial Management)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการเงินทุนของธุรกิจ
2. เพือ
่ ศึกษาปั ญหาการจัดการการเงินของธุรกิจ และความสัมพันธ์ของการเงินกับหน ้าทีง่ านและ
นโยบายทัว่ ไปขององค์กร
คาอธิบายรายวิชา
จุดมุ่งหมายและหน ้าทีท
่ างการเงิน จรรยาบรรณของนั กการเงิน รูปแบบของธุรกิจทีม
่ ผ
ี ลทางภาษี
ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน เทคนิคทีใ่ ช ้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและ
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน โครงสร ้างทางการเงินและนโยบายเงินปั นผล การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต ้นทุน
ของเงินทุน การประเมินมูลค่า การขยายกิจการ การปรับปรุงกิจการ การเลิกกิจการ และการเงินระหว่าง
ประเทศ
32339-2 การจ ัดการการตลาด และการดาเนินงาน
(Marketing and Operations Management)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการการตลาด
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการการดาเนินงาน
คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท และหน า้ ที่ก ารตลาด ปรั ช ญา และแนวคิด การตลาด ระบบ
การตลาด และระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู ้บริโภค การตลาด
เป้ าหมาย การวิเคราะห์โ อกาสและอุป สรรคทางการตลาด การวิเคราะห์จุด แข็ งและจุด อ่อ นของกิจการ
การจัดการส่วนประสมการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า และจรรยาบรรณของนักการตลาด
ระบบการผลิตและดาเนินการ การวางแผนผลิตภัณฑ์ กาลังการผลิต ทาเลทีต
่ งั ้ การวางผังสถาน
ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน การพยากรณ์การผลิต การจัดการสินค ้าคงคลัง
การวางแผนและการควบคุม การผลิต และด าเนิน งาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการทางาน
การจัดลาดับงาน ความปลอดภัยในการทางาน และการบริหารโครงการ
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Personal Finance and Taxation
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวางแผนรายได ้และการใช ้จ่ายของบุคคล
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบริหารการเงินตามเป้ าหมายส่วนบุคคลในช่วงเวลาต่างๆ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักเกณฑ์และการบริหารภาษี อากร
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คาอธิบายชุดวิชา
การบริห ารการเงิน ของบุค คลในช่วงเวลาต่างๆ ที่เกีย
่ วข ้องกับการวางแผน และการจัด หาเงิน
การใช ้เงิน อย่างมีแ บบแผน การออม โดยใช ้หลั ก การบั น ทึก และควบคุม รายรั บ รายจ่า ยอย่า งเป็ นระบบ
การวางแผนการบริโ ภค การใช ้เงิน ออมลงทุ น เพื่อ หาผลประโยชน์ อ ย่ า งเป็ นระบบและมีป ระสิท ธิภ าพ
สอดคล ้องกั บ แต่ล ะช่ว งวัย ของบุค คล การวางแผนการประกั น ภั ย การใช ้ภาษี อ ากรส่ว นบุค คลช่ว ยใน
การวางแผน การใช ้เครดิตและการลงทุนเพื่อให ้บุคคลมีเงินออมสะสมเพียงพอต่อการใช ้จ่ายตามวัตถุประสงค์
และการมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ใี นช่วงวัยเกษี ยณ
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ภาษี
เงินได ้บุค คลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิต บ
ิ ุค คล ภาษี มูล ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี เงินได ้
ปิ โตรเลียม ภาษี สรรพสามิต ภาษี ศล
ุ กากร ภาษี ท ้องถิน
่ และภาษี อน
ื่ ๆ
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจ ัดการและธุรกิจอิเล็ กทรอนิกส ์

(6 หน่วยกิต)

Management Information Systems and e-Business
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การน าวิธเี ชิงระบบมาใช ้กับ การจัด การข ้อมูลเพื่อ
่ สารข ้อมูล และ
การจั ด การ พั ฒ นาการของการประมวลผล ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ คอมพิวเตอร์ การสือ
ฐานข ้อมู ล การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ ข องระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การและการน าไป
ประยุกต์ใช ้ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ
แนวคิดและหลักการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพั ฒนา และการประยุกต์ธุรกิจ
อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ รู ป แบ บ ข องธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ การต ล าด อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ การค า้ ผ่ า น โม บ าย
ความปลอดภั ยธุรกิจอิเล็ก ทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือ สาหรั บ ธุรกิจอิเล็ กทรอนิกส์ กฎหมายและ
จริยธรรมเกีย
่ วกับการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
32342 ภาวะผูน
้ าและพฤติกรรมองค์การ

(6 หน่วยกิต)

Leadership and Organizational Behaviour
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับผู ้นาและภาวะผู ้นา
2. เพือ
่ นาไปประยุกต์ใช ้ภาวะผู ้นาในองค์การได ้
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในพฤติกรรมองค์การ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และทฤษฎีเกีย
่ วกับ ผู ้น าและภาวะผู ้น า คุณ ลักษณะ ทั กษะและบทบาทหน า้ ที่ ข องผู ้น า
การพั ฒ นาของผู ้น า การตั ด สิน ใจและการแก ้ปั ญ หา รู ป แบบภาวะผู ้น า ปั จจั ย ที่ก าหนดตั ว ผู ้น า วิธ ีค ิด
เชิงกลยุทธ์ วิธก
ี ารจัดการ การปรับตัวของผู ้นาให ้เหมาะสมกับสถานการณ์ และคุณธรรมจริยธรรมของผู ้นา
แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ย วกั บ พฤติก รรมองค์ก าร พฤติก รรมส่ ว นบุ ค คล การจู ง ใจ การจั ด การ
่ สารภายในองค์ก าร อานาจและการเมือ งในองค์ก าร การจัด การ
ความเครีย ด พฤติก รรมกลุ่ม การสือ
ความขัดแย ้งและการเจรจาต่อรอง และวัฒนธรรมองค์การ
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32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจ ัดการห่วงโซ่อุปทาน

(6 หน่วยกิต)

International Business and Supply Chain Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับทฤษฎีและความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ การจั ด การห่ว งโซ่อุป ทานและการประยุก ต์ใช ้ให ้เกิด ประสิท ธิภ าพ
ในกระบวนการทางาน
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล ้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ การประเมิน
โอกาสทางธุ ร กิจ ระห ว่ า งประเทศ กลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิจ ระหว่ า งประเทศ การเข า้ สู่ ต ลาดต่ า งประเทศ
การจั ด การการตลาดระหว่า งประเทศ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ระหว่า งประเทศ การจั ด การการเงิน
ระหว่างประเทศ และการจัดการด ้านอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
แนวคิด เกีย
่ วกับ การจั ด การห่ ว งโซ่อุป ทาน การศึก ษาความต ้องการของตลาดและการพั ฒ นา
้ การตัด สิน ใจเกีย
ผลิต ภั ณ ฑ์ก ารจั ด ซื้อ วัต ถุด บ
ิ วัส ดุ และสิน ค ้าส าเร็ จ รูป การคัด เลือ กแหล่ง จั ด ซือ
่ วกั บ
้ เพื่อจาหน่าย การควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค ้าคงคลัง การขนส่ง การจัดการ
การผลิตและการจัดซือ
การจัดจาหน่าย และการบริการหลังการขาย
32344 ตลาดการเงิน และสถาบ ันการเงิน

(6 หน่วยกิต)

Financial Market and Institution
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความสาคัญและบทบาทของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับผลกระทบของกลไกตลาดการเงินทีม
่ ต
ี อ
่ สถาบันการเงิน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับตลาดการเงินและสถาบันการเงินในประเทศไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ลัก ษณะ ความส าคัญ และบทบาท ของตลาดการเงิน การจ าแนกประเภทของตลาดการเงิน
่ งของตลาดการเงิน และนวัตกรรมทางการเงิน
กลไกของตลาดการเงิน ตลาดการเงินอาเซียน ความเสีย
สถาบันการเงินในตลาดการเงินแต่ละประเภท โครงสร ้าง หน ้าที่ หลักการ และวิธก
ี ารดาเนินงาน
บทบาทหน ้าทีข
่ องสถาบันการเงิน สถาบันการเงินในประเทศไทย และต่างประเทศ
32364 การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศทางการบ ัญชีการเงินและการบ ัญชี

(6 หน่วยกิต )

เพือ
่ การจ ัดการ
Information Technology Application in Financial Accounting
and Managerial Accounting
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ี ค วามรู เ้ กี่ย วกั บ การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชีท ี่ ป ระมวลผลด ว้ ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญ ชีข องระบบงานต่างๆ ของ
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

201

คาอธิบายชุดวิชา
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีทป
ี่ ระมวลผลด ้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน ควบคุม
และสนับสนุนการตัดสินใจทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32408 การจ ัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

(6 หน่วยกิต)

Small Business Management and Retailing
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความหมายและการดาเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม และปั ญหาในการบริหารธุรกิจ
ประเภทนี้
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในด ้านการบริหารงานเกีย
่ วกับการค ้าปลีก ทัง้ ในด ้านการค ้าปลีก
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
คาอธิบายชุดวิชา
บทบาท แนวความคิด และขั ้น ตอนในการวางแผนการประ กอบการของธุ ร กิจ ขนาดย่ อ ม
การบริหารและควบคุมทางการเงิน การสารวจตลาด แหล่งเงินทุน การหาทาเลทีต
่ ัง้ การส่งเสริมการขาย
่ การเสีย
่ ง การบริหารข ้อมูลทางการบัญชี การค ้าปลีก
การตัง้ ราคา การควบคุมสินค ้าคงคลัง การให ้สินเชือ
การจัดร ้านค ้า การบริหารบุคคล การบริหารสินค ้า การบริหารการขายและการบริหารการควบคุมในการค ้าปลีก
32414 การตลาดสินค้าเกษตรก ับเศรษฐกิจของไทย

(6 หน่วยกิต)

Agricultural Marketing and Thai Economy
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับความสัมพันธ์ของการตลาดสินค ้าเกษตร
2. เพื่ อ ให ค
้ วามรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ ขอบเขต หน า้ ที่ แนวคิด กระบวนการและกลยุ ท ธ์ข อง
การตลาดสินค ้าเกษตร
3. เพื่อให ้ความรู ้ความเข ้าใจลักษณะรากฐาน และวิธวี เิ คราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสินค ้าเกษตร
หน า้ ที่ และความส าคัญ ของการตลาด ระบบการตลาดสิน ค ้าเกษตร แนวคิด เรื่อ งส่วนประสมการตลาด
การวิเคราะห์สภาวะแวดล ้อม การวิเคราะห์ตลาด การวิจัยตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย กระบวนการ
การตลาด กลยุ ท ธ์ก ารตลาด แผนการตลาด การควบคุ ม ทางการตลาด ตลอดจนการประเมิน ผลและ
การจัดทารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ
32432 การจ ัดการผลิตภ ัณฑ์และราคา

(6 หน่วยกิต)

Product and Price Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้เกี่ย วกั บ ผลิต ภั ณ ฑ์ การจั ด ประเภท การก าหนดส่ว นประกอบผลิต ภั ณ ฑ์
การกาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตามวงจรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์
2. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้เกี่ย วกั บ โครงสร ้างราคา การตั ด สิน ใจในด ้านราคา การก าหนดราคาตาม
จุดมุง่ หมายต่างๆ การกาหนดราคาของผู ้ผลิตและการกาหนดราคาของผู ้จัดจาหน่าย
3. เพื่อนาความรู ้ด ้านผลิตภัณฑ์และราคาไปกาหนดกลยุทธ์ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของ
ตลาด
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หลักสูตรการศึกษา

201

คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ ย วกั บ ผลิต ภั ณ ฑ์ การจั ด ประเภทผลิต ภั ณ ฑ์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด การก าหนด
ส่ว นประสมผลิตภั ณ ฑ์ การก าหนดกลยุ ท ธ์การตลาดของผลิตภั ณ ฑ์ และราคาให ส
้ อดคล ้องกั บวงจรชีว ต
ิ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การตัดสินใจด ้านราคา การกาหนดราคาตามจุดมุง่ หมายต่างๆ การตัง้
ราคาของผู ้ผลิตและผู ้จัดจาหน่าย
32435 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Marketing
ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบต
1. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด ้านการตลาดสูภ
ั ิ
2. เพือ
่ ให ้สามารถฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางการตลาด
3. เพือ
่ ให ้สามารถพัฒนา และเสริมสร ้างภาวะผู ้นา และทักษะในการเป็ นนั กการตลาดทีด
่ ี
4. เพือ
่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพด ้านการตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุ ก ต์ห ลั ก การและทฤษฎีท างการบริห ารธุ รกิจ โดยเน น
้ หนั ก ด ้านการจั ด การการตลาด
่ าคปฏิบัต ิ การใช ้กรณีศก
ึ ษาสถานการณ์จาลอง และเกมทางธุรกิจเพือ
สูภ
่ พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ปัญหา
การแก ้ปั ญหา การวางแผน และการตัดสินใจทางการตลาด การจัดการลูกค ้าสัมพั นธ์และความรับผิดชอบ
ต่อ สัง คม ศึก ษาจรรยาบรรณทางการตลาด การใช ้กิจ กรรมกลุ่ม สัม พั น ธ์เ พื่อ เสริม สร ้างจรรยาวิช าชีพ
คุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็ นผู ้นาให ้เป็ นนักการตลาดทีด
่ แ
ี ละมีประสิทธิภาพ
32443 การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบ ัญชี

(6 หน่วยกิต )

และการตรวจสอบภายใน
Information Technology Application in Auditing and Internal Auditing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อให ม
้ ีความรู เ้ กี่ยวกั บการประเมินประสิทธิภาพการควบคุ มภายในของกิจการที่ ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานบัญชี
2. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบ
ภายใน การจัดทาแนวการตรวจสอบ การจัดทากระดาษทาการ และการรายงานผลการตรวจสอบ
3. เพือ
่ ให ้ทราบเทคนิค และวิธก
ี ารตรวจสอบระบบบัญชีทใี่ ช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบายชุดวิชา
การควบคุมภายในและการประเมินประสิทธิภ าพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลข ้อมูล
ด ้วยคอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้ องกัน การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ ช่วย
ในการตรวจสอบบั ญ ชีข องผู ้สอบบั ญ ชีแ ละการปฏิบั ต ิง านของผู ต
้ รวจสอบภายใน การจั ด ท าแนวการ
ตรวจสอบ การจั ด ทากระดาษท าการ และรายงานผลการตรวจสอบรวมถึงเทคนิค และวิธ ีก ารตรวจสอบ
ระบบบัญชีทใี่ ช ้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

32444 การสอบบ ัญชีและการตรวจสอบภายในขนสู
ั้ ง
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(6 หน่วยกิต)

Advanced Auditing and Internal Auditing
ว ัตถุประสงค์
่ มั่น และ
1. เพื่อให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและวิธก
ี ารสอบบัญ ชีและการให ้ความเชือ
การตรวจสอบภายในไปใช ้ในการปฏิบต
ั งิ านและวิเคราะห์ปัญหา
่ มั่น และการตรวจสอบ
2. เพื่อให ้สามารถแก ้ไขปั ญหาต่างๆ เกีย
่ วกับการสอบบัญชีและการให ้ความเชือ
ภายใน
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาผลการตรวจสอบภายในไปใช ้ในการบริหารงานขององค์กร
คาอธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์เพื่อให ้เกิดความรู ้และความเข ้าใจอย่างลึกซึง้ ในปั ญ หาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในการปฏิบัตงิ าน
ของผู ้สอบบั ญ ชี แนวทางการแก ้ปั ญหาอั น ก่อ ให เ้ กิด ทั ก ษะเมื่อ ปฏิบั ต ิง านจริง ได ้ โดยใช ้กรณี ศ ึก ษา
เกีย
่ วกับปั ญหาด ้านต่างๆ ของหลักการและการปฏิบต
ั งิ านสอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานอืน
่ กฎหมายและข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้อง การวางแผน การตรวจสอบ
่ งกรณีตา่ งๆ การประเมินการควบคุมระบบต่างๆ การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
งบการเงิน การประเมินความเสีย
่ สารกับ ผู ้มีห น ้าทีใ่ นการกากับดูแ ล
กระดาษทาการของผู ้สอบบัญ ชี การเขีย นรายงานผู ้สอบบัญ ชี การสือ
และการให ้แนวทางในการแก ้ปั ญหาในการตรวจสอบงบการเงินในสถานการณ์ตา่ งๆ รวมทัง้ การพัฒนางาน
วิชาชีพสอบบัญชี
วิเคราะห์เพื่อ ให ้เกิด ความรู ้ ทั ก ษะ และความเข ้าใจอย่า งลึก ซึง้ ในปั ญ หาที่อ าจเกิด ขึน
้ ในการ
ปฏิบั ต งิ านของผู ้ตรวจสอบภายใน ได ้แก่ การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบั ต งิ านตรวจสอบ
ภายใน และการรายงานและติด ตามผลการตรวจสอบภายในตามจรรยาบรรณวิช าชีพ และมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบพิเศษอืน
่ และแนวทางแก ้ไข
ปั ญหาอันก่อให ้เกิดทักษะในการปฏิบต
ั งิ านจริง และการพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
32446 การบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการขนสู
ั้ งและการจ ัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์

(6 หน่วยกิต)

Advanced Managerial Accounting and Strategic Cost Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ การจัดการในระดับสูง
2. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์และจัดการต ้นทุนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายชุดวิชา
การออกแบบระบบบัญชีเพือ
่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมต ้นทุนเพือ
่ การวางแผน
และตั ด สิน ใจ การประมาณการต ้นทุน การวิเคราะห์ห่ ว งโซ่คุณ ค่า และต ้นทุ น ตามวงจรชีว ต
ิ ผลิต ภั ณ ฑ์
การวิเคราะห์แ ละการรายงานผลต่างเพื่อ การจัด การ ศูน ย์ค วามรั บ ผิด ชอบและการวัด ผลการปฏิบัต งิ าน
เชิงกลยุทธ์ การวัดผลงานแบบดุลยภาพ การบัญชีเพือ
่ ความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการ
การจัดการต ้นทุนโดยการจัดการฐานกิจกรรม การจัดการคุณภาพโดยรวม ต ้นทุนคุณภาพ ต ้นทุน
ตามเป้ าหมาย การวั ด ผลิต ภาพ การจั ด จ า้ งจากภายนอก การใช ้บริก ารร่ ว มกั น การบริห ารแบบลีน
ึ ษา
การวิเคราะห์และแก ้ปั ญหาทีเ่ กีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ การจัดการโดยใช ้กรณีศก
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32447 การบ ัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Tax Accounting and Tax Planning
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
32447-1 การบ ัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและวิธก
ี ารทางบัญชีภาษี อากรไปใช ้ในการวิเคราะห์
ปั ญหาทางภาษี อากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประกอบกิจการ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดทาเอกสารและรายงานทางภาษี อากร
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวางระบบบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาษี อากร
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด และความแตกต่า งระหว่า งเกณฑ์ก ารรั บ รู ้รายได ้และค่า ใช ้จ่า ยตามหลัก การบั ญ ชีแ ละ
การภาษี อ ากร การคานวณภาษี เ งิน ได ้บุค คลธรรมดาและภาษี เงิน ได ้นิต บ
ิ ุค คลตามประมวลรั ษ ฎากร
การปรับปรุงกาไรสุทธิทางการบัญชีเป็ นกาไรสุทธิทางภาษี อากร รวมทัง้ การจัดทารายงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับภาษี อากรและการยืน
่ แบบแสดงรายการภาษี อากร
ปั ญหาในทางปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการบัญชีภาษี อากรและความแตกต่างระหว่างการบัญ ชีการเงินกับ
ึ ษาต่างๆ ทีเ่ กีย
การบัญชีภาษี อากร วิเคราะห์และแก ้ปั ญหาจากกรณีศก
่ วกับหลักเกณฑ์ วิธก
ี ารจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ได ้แก่ ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ภาษี เงินได ้หัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยเน ้นปั ญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบัตท
ิ างด ้านการบัญชี
ภาษี อากร วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษี อากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ
32447-2 การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)

(6 หน่วยกิต)

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวางแผนภาษี อากร
2. เพื่อ ให ้สามารถน าความรู ้ทางภาษี อากรไปใช ้เพื่อการวางแผนดาเนิน งานในกิจการได ้อย่าง
ถูกต ้องและเกิดประโยชน์สงู สุด
คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการวางแผนภาษี อากร การหลบหลีกภาษี อากรและการหนีภาษี อากร วิธก
ี ารและ
ขัน
้ ตอนการวางแผนภาษี อากร ประโยชน์และข ้อควรคานึงในการวางแผนภาษี อากร
ึ ษาต่างๆ ทีเ่ กีย
วิเคราะห์และแก ้ปั ญหาจากกรณี ศก
่ วกับการวางแผนภาษี อากร ได ้แก่ ภาษี เงินได ้
บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ภาษี เงินได ้ หัก ณ ทีจ
่ า่ ย ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
โดยเน ้นปั ญหาทีเ่ กิดจากการปฏิบัตงิ านการวางแผนภาษี อากร รวมถึงการวางแผนภาษี อากรของธุรกรรม
ระหว่างประเทศ และกิจการทีไ่ ด ้รับการส่งเสริมการลงทุน
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(6 หน่วยกิต)

Business Building and Entrepreneurship
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจแนวคิดและวิธก
ี ารสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจถึงวิธก
ี ารทีจ
่ ะเป็ นผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีป
่ ระสบความสาเร็จ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช ้ความคิดสร ้างสรรค์ การสร ้างมูลค่าเพิม
่
ให ้แก่ธุรกิจ วิธก
ี ารและขัน
้ ตอนในการสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให ้ประสบความสาเร็ จ บทบาท
ของการเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีป
่ ระสบความสาเร็ จ การพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันและสร ้างความแข็งแกร่งให ้กับธุรกิจ
32452 กลยุทธ์การจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู ้

(6 หน่วยกิต)

Human Resource Management Strategy and Learning Organization
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด และหลักการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์
2. เพื่อให ้สามารถบูรณาการความรู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องมาใช ้กาหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ได ้อย่างสอดคล ้อง
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับองค์การแห่งการเรียนรู ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด กลยุท ธ์ก ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ก ารธุร กิจ การออกแบบโครงสร า้ งและ
ระบบจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษย์ การปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิน ผลการปฏิบัต งิ าน การสร ้างความเป็ นผู ้นา
การสร ้างทีมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง เทคนิคและวิธก
ี ารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและประเภท
ต่างๆ ของการฝึ กอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสร ้างและสะสมความรู ้ของพนั กงานระดับต่างๆในองค์การ การถ่ายทอดความรู ้จากพนั กงาน
และทีมให ้แก่องค์การ พื้นฐานสร ้างองค์การแห่งการเรียนรู ้ 5 ประการ ความชานาญของบุคลากร ตัวแบบทางจิต
ั ทัศน์ร่วม การเรียนรู ้ของทีม และการคิดเชิงระบบ
วิสย
ั ันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32453 การพน ักงานสมพ

(6 หน่วยกิต)

Employee Relations and Compensation Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการของการพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจบทบาทของฝ่ ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและการจัดการการพนักงานสัมพันธ์
3. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้การบริหารค่าตอบแทนในทางปฏิบต
ั ไิ ด ้
คาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒ นาการของระบบการพนั กงานสัมพั นธ์ทัง้ ในและต่างประเทศ หลักการและกลไกต่างๆ ทีม
่ ี
บทบาทในการก าหนดความสัม พั นธ์ระหว่างนายจ ้างและลูก จ ้าง บทบาทขององค์การนายจ ้าง องค์การ
ลูก จ ้างและรั ฐ บาล กฎหมายแรงงานที่เกี่ย วข ้อง ปั ญ หาเกีย
่ วกั บ แรงงานที่ก ระทบต่อ ฝ่ ายบริห าร และ
แนวทางการจัดการการพนักงานสัมพันธ์เพือ
่ ความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างฝ่ ายนายจ ้างและลูกจ ้าง
หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และกระบวนการการบริหารค่าตอบแทน เทคนิคและปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อ
การบริหารค่าตอบแทน สภาพปั ญหาและอุปสรรคในทางปฏิบต
ั ต
ิ ลอดจนแนวทางแก ้ไขและการนาไปประยุกต์ใช ้
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32454 การวิจ ัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

(6 หน่วยกิต)

Business Research and Financial Planning and Control
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการทาวิจัยทางธุรกิจ
2. เพือ
่ ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ
3. เพื่ อ ให ม
้ ี ค วามรู เ้ กี่ย วกั บ แนวคิด หลั ก การ และเทคนิ ค ของการจั ด ท าแผนการเงิน และ
การควบคุมทางการเงิน
4. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ความสามารถในการน าเทคนิค และรู ป แบบทางการเงิน มาประยุ ก ต์ใช ้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ย วกั บ การวิจั ย เบื้อ งต ้นทางธุร กิจ วัต ถุ ป ระสงค์ ประโยชน์ แ ละประเภทของการวิจั ย
ขัน
้ ตอนในการทาวิจัย การวางแผนและควบคุมงานวิจัย การใช ้โปรแกรมสาเร็ จรูปในการวิเคราะห์ข ้อมูล
การเขียนรายงานการวิจัยและตัวอย่างงานวิจัย
หลักการ แนวคิด และเทคนิคของการจัดทาแผนและการควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์ต ้นทุน
ต่างๆ การงบประมาณ การน าเทคนิค ทางการเงิน มาประยุก ต์ใช ้ในการวางแผนและควบคุม ทางการเงิน
ทัง้ ทางด ้านรายได ้ ค่าใช ้จ่าย และกาไร ตลอดจนการควบคุมภายในและการจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

(6 หน่วยกิต)

International Business and Finance
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการค ้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างการค ้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ
คาอธิบายชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างการค ้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ หลักและนโยบายการค ้า
ระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการค ้า นโยบายและมาตรการคุ ้มกันทางการค ้า ดุลการค ้า ดุลการชาระเงิน
ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา
วิธก
ี ารจัดหาเงิน วิธก
ี ารช าระเงิน การวางแผนชาระเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์และพยากรณ์ อัตรา
แลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องในธุรกิจการค ้าและการเงินระหว่างประเทศ
รวมทัง้ หลักกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้อง
32456 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Finance
ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบัต ิ
1. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด ้านการเงินสูภ
2. เพือ
่ ให ้สามารถฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก ้ไขปั ญหาทางการเงิน
3. เพือ
่ ให ้สามารถพัฒนาและเสริมสร ้างภาวะผู ้นาและทักษะในการเป็ นนักการเงินทีด
่ ี
4. เพือ
่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพทางด ้านการเงิน
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การประยุ ก ต์ห ลั ก การและทฤษฎี ท างการเงิน สู่ ภ าคปฏิ บั ต ิ การประยุ ก ต์ใ ช ้คอมพิ ว เตอร์ใ น
ึ ษา สถานการณ์ จ าลองและเกมบริหารเพื่อวิเคราะห์
การจั ดการการเงิน การจั ดท าแผนธุรกิจ การใช ้กรณี ศ ก
ปั ญหา แนวโน ม
้ และการตัด สิน ใจในการแก ้ปั ญ หาทางการเงิน การเจรจาต่อ รองทางธุร กิจ การพั ฒ นา
ทักษะเพือ
่ เป็ นนั กการเงินทีด
่ ี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการเงิน การใช ้กิจกรรมกลุม
่ สัมพั นธ์เพื่อพัฒนา
ให ้เป็ นผู ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและภาวะการเป็ นผู ้นาทีด
่ ี
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หล ักทร ัพย์

(6 หน่วยกิต)

Investments and Securities Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการ เครื่องมือ และวิธก
ี ารลงทุนในตราสารทางการเงิน รวมทัง้
องค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. เพื่ อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกั บ การลงทุน ในหลั ก ทรั พ ย์ ตลอดจนการประยุ ก ต์ใช ้ผลงานวิจั ย เพื่ อ
การลงทุนในหลักทรัพย์
3. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดกลุม
่ หลักทรัพย์ลงทุนได ้
คาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะของการลงทุน เครื่องมือประเภทต่างๆ ในการลงทุน องค์กรและสถาบันทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
่ งของตราสารทางการเงิน การลงทุน
การลงทุน ในตราสารทางการเงิน อัต ราผลตอบแทนและความเสีย
ในหลักทรัพย์และการลงทุนในทางเลือกอืน
่
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัด การกลุ่มหลักทรัพย์ การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรั พย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุม
่ หลักทรัพย์ทงั ้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฎิบัต ก
ิ ารประยุกต์ใช ้ผลงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วกับหลักทรั พย์และตลาดทุนในการวิเคราะห์หลักทรัพ ย์
ผลกระทบของการเคลือ
่ นไหวของตลาดทุนในต่างประเทศทีม
่ ต
ี อ
่ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประเมินผล
การลงทุนในหลักทรัพย์และกลุม
่ หลักทรัพย์
32473 การจ ัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

(6 หน่วยกิต)

Marketing Channel and Supply Chain Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย บทบาทของคนกลางและความรู ้
เกี่ย วกั บ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานตั ง้ แต่ ก ารจั ด หาวั ต ถุ ด ิบ การผลิต การเก็ บ รั ก ษา การขนส่ง และ
่ นกลางและผู ้บริโภค
การกระจายสินค ้าไปสูค
2. เพื่ อ น าความรู เ้ รื่อ งช่อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยและห่ ว งโซ่ อุป ทานไปประยุ ก ต์ใ ช ้สอดคล ้อง
ต ้องกั น ซึง่ ประกอบด ้วย การจั ด หาวัต ถุด บ
ิ และสิน ค ้า การแปรรู ป การก าหนดระดับ บริก าร
เพือ
่ ให ้เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่ ายทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้อง
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แนวคิดเกีย
่ วกับห่วงโซ่อป
ุ ทาน การจัดหาทัง้ วัตถุดบ
ิ วัสดุ และสินค ้าสาเร็ จรูป การคัดเลือกแหล่ง
้ จัดหา การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การจั ดซือ
้ จัดหาให ้ได ้ในราคา ปริมาณและเวลาที่เหมาะสม
จัดซือ
้ เพื่อจาหน่ าย การจัดการการจัดจาหน่ าย การเลือกช่องทาง
การตัดสินใจเกีย
่ วกับ การผลิตและการจัดซือ
การจั ด จ าหน่ า ย กระบวนการคั ด เลือ กคนกลาง การวางแผนและการพั ฒ นาช่อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย
การจั ด การสิน ค ้าคงคลังและการขนถ่า ย การจั ด ส่ง การขนส่ง การจั ด การสิน ค ้าคงคลัง เพื่อ บริก ารและ
สนองความต ้องการให ้ได ้ตามความต ้องการของตลาด และน ามาใช ้เป็ นกลยุ ทธ์การสร ้างความได ้เปรียบใน
การแข่งขัน
่ สารและการส่งเสริมการตลาด
32474 การสือ

(6 หน่วยกิต)

Marketing Communication and Promotion
ว ัตถุประสงค์
่ สารทางการตลาด ส่วนประสมของการสือ
่ สาร
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทหน ้าทีข
่ องการสือ
่ สาร และการวางแผนการสือ
่ สารทางการตลาด
กระบวนการสือ
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความหมาย ความสาคัญและส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด
3. เพือ
่ ให ้สามารถประสานความรู ้ระหว่างจิตวิทยาของผู ้บริโภคกับส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด
4. เพือ
่ ให ้สามารถกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตก
ิ ารส่งเสริมการตลาดได ้
คาอธิบายชุดวิชา
่ สารทางการตลาด เครือ
่ สาร ส่วนประกอบของ
แนวคิด หน ้าที่ บทบาทของการสือ
่ งมือของการสือ
่ สารทางการตลาด กระบวนการสือ
่ สาร และการวางแผนการสือ
่ สารทางการตลาด
การสือ
ความหมาย บทบาท ความสาคัญของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด โดยศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์
ลั ก ษณะวิธ ีก ารด าเนิ น งาน การก าหนดแผนกลยุ ท ธ์แ ละแผนปฏิบั ต ิก าร การจั ด สรรงบประมาณ การ
ประเมินผล และการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดในอนาคต
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

(6 หน่วยกิต)

International and Global Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล ้อม
่ ลาดโลก
ของตลาดโลก และการจัดการองค์กรเพือ
่ ไปสูต
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจเกี่ย วกับ หลัก การ แนวคิด บทบาท และความสาคัญ ของตลาด
ระหว่างประเทศ
่ ารตลาดระหว่างประเทศ
3. เพือ
่ เสริมสร ้างแนวความคิด เจตคติด ้านการจัดการการตลาดเพือ
่ นาเข ้าสูก
4. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช ้ในการจัดการการตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ ตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล ้อมของ
ตลาดโลก ส่ว นประสมทางการตลาดเพื่อ การตลาดโลก การจั ด องค์ก ารเพื่ อ สู่ต ลาดโลก บทบาทและ
ความสัมพันธ์ของการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายในประเทศ
่ ลาดระหว่างประเทศ
และตลาดระหว่างประเทศ การตัด สิน ใจเลือกตลาดต่างประเทศ และการน าเข ้าสูต
การลงทุนตามกลยุทธ์การตลาด กระบวนการของการส่งออกและนาเข ้า
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(6 หน่วยกิต)

Institutional Marketing and Service Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในด ้านการวางแผน การกาหนดกลยุทธ์การตลาดของตลาดสถาบัน
2. เพื่อให ้มีความรู ้ลักษณะเฉพาะของตลาดบริการ การออกแบบบริการ และการกาหนดกลยุทธ์
การตลาดในตลาดบริการ
คาอธิบายชุดวิชา
ขอบเขตและลักษณะของตลาดสถาบัน การวางตาแหน่งกลยุทธ์ตลาดสถาบัน องค์ประกอบของ
แผนการตลาดในหน่ วยธุรกิจ การแบ่งส่วนตลาดโดยใช ้การวิเคราะห์ SWOT ผู ้มีอท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ในตลาดสถาบัน การเลือกตลาดเป้ าหมาย เทคนิคการสร ้างภาพพจน์องค์กร กลยุทธ์การกาหนดราคาและ
่ สารของตลาดสถาบัน ความหมายของบริการ พฤติกรรมผู ้บริโภค
ช่องทางการจัด จาหน่ าย เครือ
่ งมือสือ
ในตลาดบริก าร การกาหนดลักษณะทางกายภาพทีจ
่ ุดบริก าร บทบาทของพนั ก งานและลูกค ้าในตลาด
บริการ การบริหารความต ้องการการจัดการลูกค ้าสัมพันธ์ การตัง้ ราคาในตลาดบริการ
32477 การจ ัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและม ัคคุเทศก์และ

(6 หน่วยกิต)

การจ ัดการธุรกิจต ัวแทนท่องเทีย
่ ว
Tour Operator and Tour guide and Travel Agency Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับธุรกิจนาเทีย
่ ว และการจัดการธุรกิจนาเทีย
่ ว
2. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกับความต ้องการและพฤติกรรมของนั กท่องเทีย
่ ว จิตวิทยาในการจัดนาเทีย
่ ว
และการจัดนาเทีย
่ ว
่ ง
3. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย
่ วและการจัดการความเสีย
ของธุรกิจนาเทีย
่ ว
4. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับหลักการมัคคุเทศก์
5. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับธุรกิจนาเทีย
่ ว การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ ว ความต ้องการและพฤติกรรมของนั กท่องเทีย
่ ว
จิตวิทยาในการบริการนักท่องเทีย
่ ว การวางแผนและจัดรายการนาเทีย
่ ว การคิดต ้นทุนและราคา การเจรจาต่อรอง
การปฏิบัตก
ิ ารจัดนาเทีย
่ ว พิธก
ี ารเข ้าออกราชอาณาจักร การจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย
่ ว การจัดการ
่ งและการประกั น ภั ย ของธุร กิจ น าเที่ย ว หลั ก การมั ค คุเทศก์ จรรยาบรรณทางธุ รกิจ ท่อ งเที่ย ว
ความเสีย
แนวคิดเกีย
่ วกับธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว การสารองและจาหน่ ายบัตรโดยสาร
การขายปลีกสินค ้าและบริการ กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดธุรกิจนาเทีย
่ ว และธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
32478 การจ ัดการธุรกิจการจ ัดประชุม นิทรรศการ

(6 หน่วยกิต)

และการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็นรางว ัล
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดการจัดการธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ เป็ นรางวัล
2. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับกระบวนการและปั จจัยทีค
่ วรพิจารณาในการจัดการธุรกิจการจัดประชุม

210

หลักสูตรการศึกษา

209

3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับหลักการจัดนิทรรศการ และองค์ประกอบของธุรกิจการจัดนิทรรศการ
4. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับกระบวนการจัดการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล
5. เพื่อ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับ การกาหนดกลุ่ม ตลาดเป้ าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ก ารตลาด และ
ิ ปะการขายในธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเทีย
การมีศล
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล
6. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกับ หน่ วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องและสนั บ สนุ น การจัด ประชุม การจัด นิทรรศการ
และการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล และสมาคมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
7. เพื่อให ้นาความรู ้ทีไ่ ด ้ไปใช ้ในการจัดการธุรกิจการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ เป็ นรางวัล
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความส าคัญ ลัก ษณะ ประเภท วัตถุป ระสงค์ของการจั ดประชุม การจัด นิท รรศการ
และการท่องเทีย
่ วเพื่อเป็ นรางวัล ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ องค์ประกอบ
ของการจัดประชุม ความสัมพั นธ์ระหว่างธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัดนาเทีย
่ ว การเสนอ
ขอเป็ นเจ ้าภาพ กระบวนการจัดประชุม การเลือกสถานที่ การคิดต ้นทุนการจัดประชุม หลักการจัดนิทรรศการ
และองค์ป ระกอบของธุรกิจการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดการท่องเทีย
่ วเพื่อเป็ นรางวัล การวางแผน
และการคิด ต น
้ ทุ น ของการจั ด โปรแกรมท่ อ งเที่ย วเพื่ อ เป็ นรางวั ล การเตรีย มควา มพร อ้ ม การสร า้ ง
ความประทับใจ การกาหนดกลุ่มตลาดเป้ าหมาย การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ศิลปะการขาย หน่ วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องและสนั บสนุ นการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล และสมาคม
ต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ปั ญหาและแนวทางการแก ้ไขในธุรกิจการจั ดประชุม การจั ดนิทรรศการ และการท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ เป็ นรางวัล
32479 การจ ัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจ ัดการโรงแรม

(6 หน่วยกิต)

Hotel Management and Strategies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เรือ
่ งหลักการ แนวคิดและกลยุทธ์เกีย
่ วกับการจัดการธุรกิจโรงแรม การศึกษา
ความเป็ นไปได ้และการวางแผนพัฒนาเพือ
่ การลงทุนในธุรกิจโรงแรม
2. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู เ้ กี่ย วกั บ การด าเนิ น งานและกลยุ ท ธ์ใ นโรงแรมประเภทต่ า งๆ โครงสร ้าง
การบริ ห ารงาน พฤติ ก รรมองค์ ก าร บทบาทของผู น
้ ากั บ การจั ด การการเปลี่ ย นแปลง
การจัดการ การบริการในแผนกต่างๆ หน ้าทีร่ ับผิดชอบของบุคลากรและความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนกต่างๆ ในโรงแรม
ิ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการทางการเงินและทรัพย์สน
่ การจัดการธุรกิจ
โรงแรมและการประสานงานระหว่างโรงแรมกับธุรกิจอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
4. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้เกี่ย วกั บ การจั ด การและกลยุ ท ธ์ก ารจั ด บริก ารเสริม เพื่ อ ความสะดวกของ
ผู ้รับบริการในโรงแรมและการบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
5. เพื่ อ ให ้มีค วามรู ้เรื่อ งการจั ด การพลั ง งานและสิง่ แวดล ้อมเพื่ อ ความยั่ ง ยืน ในธุ ร กิจ โรงแรม
ระบบบริหารงานวิศวกรรมและระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงแรมและสามารถ
ช่วยเหลือแขกผู ้ใช ้บริการได ้เมือ
่ เกิดปั ญหา
6. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกลยุทธ์การสร ้างรายได ้และการจัดบริการของหน่วยธุรกิจในส่วนต่างๆ
ของโรงแรม
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คาอธิบายชุดวิชา
หลัก การ แนวคิด และกลยุท ธ์เกีย
่ วกับ การจั ดการธุรกิจโรงแรม การศึกษาความเป็ นไปได ้และ
การวางแผนพั ฒนาเพื่ อ การลงทุ น ในธุ ร กิจ โรงแรม กลยุ ท ธ์ก ารจั ด การองค์ก รโรงแรมประเภทต่ า งๆ
โครงสร ้างการบริหารงาน การจัดการบริการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ บทบาทของผู ้นากับการจัดการการเปลีย
่ นแปลง
การพั ฒนาบุคลากรทัง้ ระดับ ผู ้บริห ารและปฏิบั ต ก
ิ ารของแผนกต่า งๆ ในโรงแรม การจั ด การและกลยุท ธ์
ิ ระบบบริหาร
การจัดบริการเสริมเพื่อความสะดวกของผู ้รั บบริการในโรงแรม ระบบการเงิน และทรั พ ย์ส น
งานวิศวกรรมและระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงแรม การจัดพลังงานและสิง่ แวดล ้อมเพื่อ
ความยั่ งยืน และการประสานงานระหว่า งโรงแรมกับ ธุรกิจ อืน
่ ๆ ที่เกีย
่ วข ้อง กลยุท ธ์ก ารสร ้างรายได ้ของ
หน่วยธุรกิจในส่วนต่างๆ ของโรงแรม การจัดบริการและการสร ้างรายได ้ของแผนกบริการส่วนหน ้า แผนก
อาหารและเครือ
่ งดืม
่ และแผนกแม่บ ้าน และกลยุทธ์การสร ้างรายได ้เสริมในโรงแรม กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับการจัดการโรงแรม
32482 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ด ้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ
่ าคปฏิบต
สูภ
ั ิ
2. เพือ
่ ให ้สามารถฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางการบริหารธุรกิจ
3. เพือ
่ ให ้สามารถพัฒนาและเสริมสร ้างภาวะผู ้นาและทักษะในการเป็ นนั กบริหารธุรกิจทีด
่ ี
4. เพื่ อให ส
้ ามารถพั ฒ นามนุ ษ ยสั มพั นธ์คุ ณ ธรรม จริยธรรมของบั ณ ฑิ ต ในการประกอบวิชาชีพ
ทางบริหารธุรกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุ กต์หลั กการและทฤษฎีทางการจั ดการและการบริหารธุ รกิจสู่ภาคปฏิบั ต ิ การใช ้กรณี ศ ึกษา
สถานการณ์ จาลองและเกมบริหาร เพื่อวิเคราะห์ปัญ หาและการตัดสินใจในการแก ้ปั ญ หาทางการบริหาร
การพัฒนาทักษะเพือ
่ เป็ นนั กบริหารธุรกิจ จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรม
กลุม
่ สัมพันธ์เพือ
่ พัฒนาให ้เป็ นผู ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็ นผู ้นาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
ั
ั
32483 สมมนาการบ
ัญชีการเงินและสมมนาการบ
ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
ั
32483-1 สมมนาการบ
ัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)
ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบต
1. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสูภ
ั ิ
2. เพือ
่ ฝึ กทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางการบัญชีการเงิน
3. เพือ
่ พัฒนาและเสริมสร ้างจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี
คาอธิบายรายวิชา
อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนากรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ไปใช ้ในการปฏิบัตงิ านด ้านการบัญ ชีการเงินส าหรับ องค์ก รประเภทต่างๆ ทัง้ ใน
ึ ษา บทความ เอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย
ประเทศและประเทศในอาเซียน โดยใช ้กรณีศก
่ วข ้องทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ประเด็นทีน
่ ่าสนใจ ตลอดจนปั ญหาด ้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ั
32483-2 สมมนาการบ
ัญชีบริหาร (Seminar in Managerial Accounting)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ข ้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์
2. เพือ
่ ฝึ กทักษะในการประยุกต์การบัญชีต ้นทุนและการวิเคราะห์ข ้อมูลทางการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
3. เพื่ อ พั ฒ นาและเสริม สร ้างภาวะผู ้น า การท างานเป็ นทีม ตลอดจนคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
ของผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
คาอธิบายรายวิชา
อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการกับสภาพแวดล ้อมทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
การใช ้ข ้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต ้นทุนและการวิเคราะห์ข ้อมูลทางการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ ตลอดจนประเด็นทีน
่ ่าสนใจ ปั ญหาทางการบัญชีเพือ
่ การจัดการตามสภาพแวดล ้อมปั จจุบัน
คุณธรรม จริยธรรมของผู ้ปฏิบต
ั งิ านเกีย
่ วกับการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
32484 ความรูพ
้ น
ื้ ฐานของม ัคคุเทศก์และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

(6 หน่วยกิต)

Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว และภูมศ
ิ าสตร์การท่องเทีย
่ วไทย
2. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับประวัตศ
ิ าสตร์ไทย สังคมไทย พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล
และงานประเพณีไทยทีม
่ ัคคุเทศก์ควรทราบ
3. เพื่อ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับระบบนิเวศ สิง่ แวดล ้อมธรรมชาติและการอนุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
4. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับแหล่งท่องเทีย
่ วและการจัดการการท่องเทีย
่ วของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
อาเซียน
คาอธิบายชุดวิชา
นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย
่ วของไทย ภูมศ
ิ าสตร์การท่องเทีย
่ ว ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย สังคมไทย
วัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา สถาปั ตยกรรมไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ ไทย ดนตรีไทย อาหารไทย
เทศกาลและงานประเพณีไทย มรดกและภูมป
ิ ั ญญาไทย ระบบนิเวศ สิง่ แวดล ้อมธรรมชาติ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย
่ วและการจัดการการท่องเทีย
่ วของประเทศต่างๆ ในกลุม
่ อาเซียน
32485 ความรูเ้ ฉพาะอาชีพม ัคคุเทศก์และการบริการ

(6 หน่วยกิต)

ในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
Professional Knowledge for Tourist Guide and
Services in Tourism Industry
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับ บทบาทหน า้ ที่ จรรยาบรรณ ระเบีย บพิธ ีแ ละกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกั บ
การปฏิบต
ั งิ านของมัคคุเทศก์
่ สารในทีช
่ สารข ้ามวัฒนธรรม
2. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับจิตวิทยาการบริการ การสือ
่ ม
ุ ชน และการสือ
สาหรับมัคคุเทศก์
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับแหล่งท่องเทีย
่ วทีส
่ าคัญ และการจัดเส ้นทางนาเทีย
่ ว
4. เพื่อ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับ ธุรกิจ การบริก ารในอุต สาหกรรมท่อ งเที่ย ว ความปลอดภั ย และวิก ฤต
ทีม
่ ผ
ี ลต่อการท่องเทีย
่ ว
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บทบาทหน ้าที่ จรรยาบรรณ ระเบียบพิธแ
ี ละกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปฏิบัตงิ านของมัคคุเทศก์
่ สารในทีช
่ สารข ้ามวัฒนธรรมสาหรับมัคคุเทศก์ ความรู ้เกีย
จิตวิทยาการบริการ การสือ
่ ม
ุ ชน และการสือ
่ วกับ
แหล่ง ท่อ งเที่ย วที่ส าคั ญ และการจั ด เส ้นทางน าเที่ย ว ความรู ้เกี่ย วกับ ธุร กิจ การบริก ารในอุต สาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว ความปลอดภัย และวิกฤตทีม
่ ผ
ี ลต่อการท่องเทีย
่ ว
32486 การจ ัดการธุรกิจโรงแรม และภ ัตตาคารระหว่างประเทศ

(6 หน่วยกิต)

International Hotel Business and Restaurant Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับลักษณะการดาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในภูมภ
ิ าคต่างๆ ของโลก
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นมาและการขยายกิจการโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประทศ
4. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับรูปแบบและข ้อตกลงในการดาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
5. เพื่อ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับ การจั ด การและด าเนิน การด ้านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นธุร กิจ โรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ
6. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการด ้านการตลาดในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
่ สาร และการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
7. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับการสือ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะการดาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในภูมภ
ิ าคต่างๆ
ของโลก ความเป็ นมาและการขยายธุร กิจ โรงแรมและภั ต ตาคารระหว่างประเทศ รู ป แบบและข ้อตกลง
ในการด าเนิน ธุรกิจ โรงแรมและภั ตตาคารระหว่างประเทศ การจั ดการและการด าเนินการด ้านทรั พ ยากร
่ สาร และการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
มนุษย์ ด ้านการตลาด ด ้านการสือ
32487 การเป็นผูป
้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ

(6 หน่วยกิต)

การจ ัดการทีพ
่ ักทางเลือก
Enterperneurship in Small Hotel Business and Alternative
Accommodation Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดของการเป็ นผู ้นาประกอบการและการดาเนินธุรกิจทีพ
่ ักทางเลือก
2. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับลักษณะของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบทีพ
่ ักทางเลือก
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับการขยายธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและความเป็ นมาของรูปแบบทีพ
่ ักทางเลือก
4. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกับ การดาเนินธุรกิจแบบครอบครั วของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจ
ทีพ
่ ักทางเลือก
5. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกับ การศึกษาความเป็ นไปได ้ของการลงทุน ธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ
ธุรกิจทีพ
่ ักทางเลือก
6. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับการวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจทีพ
่ ักทางเลือก
7. เพื่อ ให ค
้ วามรู ้เกี่ย วกั บ นวัต กรรมการพั ฒ นาสิง่ อ านวยความสะดวกและการบริก ารในธุร กิจ
โรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจทีพ
่ ักทางเลือก
8. เพื่อให ้ความรู ้เกีย
่ วกับการพั ฒนาระบบการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ การตลาด บัญชีและการเงิน
และสารสนเทศในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจทีพ
่ ักทางเลือก
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แนวคิดของการเป็ นผู ้ประกอบการและการดาเนินธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและทีพ
่ ั กทางเลือกลักษณะ
ของธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบทีพ
่ ักทางเลือก การขยายธุรกิจและความเป็ นมาของธุรกิจโรงแรม
ขนาดย่อ มและรู ป แบบที่พั ก ทางเลือ ก การด าเนิน ธุ รกิจ แบบครอบครั ว การศึก ษาความเป็ นไปได ้ของ
การลงทุนธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจทีพ
่ ั กทางเลือ ก นวัตกรรมการพั ฒ นาสิง่ อานวยความสะดวก
และการบริการ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด บัญชี และการเงิน และสารสนเทศ
ในธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและธุรกิจทีพ
่ ักทางเลือก
32488 นว ัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภ ัตตาคาร

(6 หน่วยกิต)

Service Innovation in Hotel and Restaurant Business Industry
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับนวัตกรรมการบริการ
2. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับหลักการและกลยุทธ์การสร ้างนวัตกรรมในการบริการ
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับนวัตกรรมการบริการกับการดาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
่ มโยงนวัตกรรมการบริการกับการเพิม
4. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับการเชือ
่ ความสามารถในการแข่งขัน
5. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับปั จจัยแห่งความสาเร็จในการสร ้างนวัตกรรมการบริการ
6. เพื่อ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับ ทิศ ทางของการสร ้างนวัต กรรมการบริ ก ารและการปรั บ ปรุง ตั ว ธุร กิจ
โรงแรมและภัตตาคาร
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับนวัตกรรมการบริการ หลักการและยุทธ์การสร ้างนวัตกรรมในการบริการ
นวัต กรรมการบริการกั บการด าเนินธุ รกิจโรงแรมและภั ตตาคาร ด ้านกระบวนการปฏิบั ต งิ าน ผลิตภั ณฑ์ และ
่ มโยงนวัต กรรมการบริก ารกับ การเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ปั จ จัย แห่ ง
การจั ดการองค์กร การเชือ
ความสาเร็ จในการสร ้างนวัตกรรมการบริการ ทิศทางของการสร ้างนวัตกรรมการบริการ และการปรับตัวของธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร
32489 การตลาดร่วมสม ัย และการตลาดดิจท
ิ ัล

(6 หน่วยกิต)

Contemporary Marketing and Digital Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ การตลาดร่ว มสมั ย สภาพแวดล ้อมทางการตลาด และ
แนวโน ้มการตลาดในอนาคต
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับตลาดดิจท
ิ ล
ั ในปั จจุบน
ั
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับตลาดดิจท
ิ ัลไปประยุกต์ใช ้ในการทาการตลาดได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการตลาดร่วมสมัย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดล ้อม
ทางการตลาด จรรยาบรรณ และความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมในการตลาดร่ ว มสมั ย การตลาดเป้ าหมาย
ในการตลาดร่วมสมัย การวิจัยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายในการตลาดร่วมสมัย การตลาดสัมพันธ์
ภาพและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค ้าในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด ้านผลิตภัณฑ์ในการตลาด
ร่วมสมัย การตัดสินใจด ้านการจัดจาหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด ้านราคาในการตลาดร่วมสมัย
ความหมายของตลาดดิจ ิทั ล องค์ป ระกอบและการน าไปประยุ ก ต์ใ ช ้ การเจริญ เติบ โตของ
่ สังคมออนไลน์ และการประเมินผลการทาการตลาดดิจท
อินเทอร์เน็ ต เว็บไซต์ สือ
ิ ล
ั
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(6 หน่วยกิต)

Financial Instruments Analysis and Credit Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวิเคราะห์ตราสารทุน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวิเคราะห์ตราสารหนี้
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
่
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและหลักการในการจัดการสินเชือ
่ และการวิเคราะห์ส น
ิ เชือ
่ แต่ล ะประเภท
5. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ การก าหนดนโยบายสิน เชือ
่
รวมทัง้ การควบคุม การติดตามหนี้ และการแก ้ไขปั ญหาจากการจัดการสินเชือ
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการ วิธก
ี าร และการใช ้ตัวแบบทางการเงินในการวิเคราะห์ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร
อนุพันธ์เพือ
่ การลงทุน
หลั ก การในการจั ด การสิน เชื่อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข อ้ งกั บ สิน เชื่อ วาณิ ช ธนกิจ การก าหนด
่ การวิเคราะห์เพื่อกาหนดวงเงินสิน เชือ
่ การพิจารณาโครงการ
หลักเกณฑ์และนโยบายในการให ้สิน เชือ
่
เงินกู ้ การควบคุมและการติดตามหนี้ ตลอดจนการแก ้ไขปั ญหาจากการจัดการสินเชือ
32493 การจ ัดการนว ัตกรรมและการจ ัดการเพือ
่ ความยง่ ั ยืน

(6 หน่วยกิต)

Innovation Management and Sustainable Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมเพือ
่ ความสามารถในการแข่งขัน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการจัดการและการพัฒนาเพือ
่ ความยั่งยืนขององค์การ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และทฤษฎีใ นการจั ด การนวัต กรรม การจั ด การองค์ก ารนวัต กรรม กระบวนการจั ด การ
นวัตกรรม การจัด การการเปลีย
่ นแปลงด ้านนวัต กรรม การจั ดการความคิดสร ้างสรรค์เพื่อสร ้างนวัต กรรม
การสร ้างนวัตกรรมเพื่อสร ้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การนานวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช ้ในการผลิตและการดาเนินงานขององค์การ การจัดการด ้านสิทธิบัตรเพือ
่ ขอรับความคุ ้มครอง
นวัตกรรม
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการจั ดการและการพั ฒ นาเพื่อ ความยั่ งยืน การทาธุรกิจ บนฐานคิด ของ
ความยั่ ง ยื น รู ป แบบของการจั ด การธุ ร กิจ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น กลยุ ท ธ์ ท างการจั ด การเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
การพั ฒนาธุรกิจสีเขียว ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
่ ความยั่งยืน คุณธรรมและจริยธรรมในการทาธุรกิจ
เพือ
่ ความยั่งยืน
32494 แผนธุรกิจและการวิจ ัยธุรกิจ
Business Plan and Business Research
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในแผนธุรกิจ
2. เพือ
่ นาไปใช ้ในการจัดทาแผนธุรกิจต่อไปได ้
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการทาวิจัยทางธุรกิจ

(6 หน่วยกิต)
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คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดของแผนธุรกิจ ความสาคัญของแผนธุรกิจ การสร ้างสรรค์แนวคิดในการสร ้างธุรกิจใหม่ให ้
สอดคล ้องกั บ สภาพแวดล ้อมในปั จ จุ บั น องค์ป ระกอบที่ส าคั ญ ของแผนธุ ร กิจ วิธ ีก ารเขีย นแผนธุ ร กิจ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ องค์ประกอบของแผนธุรกิจ ประเมินความเป็ นไปได ้ของแผนธุรกิจ
แนวคิด เกี่ย วกับ การวิจั ย เบื้อ งต ้นทางธุร กิจ วัต ถุป ระสงค์ ประโยชน์ แ ละประเภทของการวิจั ย
ขัน
้ ตอนในการท าวิจั ย การวางแผนและการควบคุม งานวิจั ย การวิเคราะห์ข ้อมู ล ส าหรั บ การวิจั ย แต่ล ะ
ประเภท การเขียนรายงานการวิจัยและตัวอย่างงานวิจัย
32495 ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจ ัดการการท่องเทีย
่ ว

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Tourism Management
ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบต
1. เพือ
่ ประยุกต์หลักการ แนวคิดเกีย
่ วกับการจัดการการท่องเทีย
่ วสูภ
ั ิ
2. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจปั ญหาการจัดการการท่องเทีย
่ ว
3. เพือ
่ กระตุ ้นให ้เกิดจรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจในการจัดการการท่องเทีย
่ ว
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ห ลัก การ แนวความคิด เกีย
่ วกับ การจั ด การการท่อ งเที่ย วสู่ภ าคปฏิบัต ิ การสัม มนา
ึ ษา สถานการณ์ จาลอง เพื่อ การวิเ คราะห์แ ละการตัด สิน ใจในประเด็ น ปั ญ หาทีเ่ กีย
การใช ้กรณี ศ ก
่ วกับ
สภาวะและการจัดการการท่องเทีย
่ ว การพัฒนาบุคลิกภาพและความคิดสร ้างสรรค์ การเสริมสร ้าง มนุษยสัมพันธ์
จรรยาวิชาชีพบริหารธุรกิจการท่องเทีย
่ ว กิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์เพือ
่ พัฒนาให ้เป็ นผู ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและ
ภาวะผู ้นาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
33201 การบริหารราชการไทย

(6 หน่วยกิต)

Thai Public Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ทราบและเข ้าใจความเป็ นมาของการบริหารราชการไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบน
ั
2. เพือ
่ ให ้สามารถสังเกตและวิเคราะห์เหตุการณ์และปรากฏการณ์ทางการบริหารของไทยอย่าง
เป็ นระบบและมีเหตุผล
3. เพื่อ ให ้สามารถวิเคราะห์แ ละอธิบายความสัมพั นธ์ระหว่างระบบบริหารราชการไทยกับ ระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทีอ
่ ยูแ
่ วดล ้อม
4. เพื่ อ ให ส
้ ามารถประเมิน สถานการณ์ ห รือ ปั ญหาของระบบบริห ารราชการไทย และริเ ริ่ม
เสนอแนะวิธท
ี างแก ้ไข ปั ญหาและอุปสรรคเหล่านัน
้
คาอธิบายชุดวิชา
ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของการบริหารราชการไทย ทัง้ ในด ้านแนวคิด พฤติกรรม กระบวนการค่านิยม
และขนบธรรมเนียมปฏิบัต ิ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับการจัดองค์การบริหาร ระบบและโครงสร ้างของกระทรวง
ทบวง กรม กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารของไทย ปั จจั ยต่างๆ ที่ส ่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั จ จัย ทางการเมือง ปั ญ หาและอุป สรรคต่างๆ ของการบริห ารราชการ รวมตลอดถึง
ปั ญหา อุปสรรค แนวทางการปรับปรุง และแนวโน ้มในอนาคต
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(6 หน่วยกิต)

Economic and Public Finance
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธก
ี ารทางเศรษฐศาสตร์
และการคลังสาธารณะ
2. เพื่อ ให ้สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี หลัก การและวิธ ีก ารทางเศรษฐศาสตร์ไ ปประยุ ก ต์ใ ช ้ใน
การบริหารการคลังสาธารณะ
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธก
ี ารทางการคลังสาธารณะไปประยุกต์ใช ้ใน
การบริหารงานภาครัฐ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี หลัก การ และวิธก
ี ารทางเศรษฐศาสตร์จุล ภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค บทบาท
ของรัฐบาลทางด ้านเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
กับการคลังและงบประมาณ การบริหารรายได ้และรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ
เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคทางการคลังและงบประมาณของไทย
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางร ัฐประศาสนศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Public Administrative Concepts and Theories
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้รู ้ เข ้าใจ และสามารถอธิบายถึงแนวคิด และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทัง้ แนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย
2. เพื่ อ ให ้สามารถน าความรู ้เกีย
่ วกั บ แนวคิด และแนวทางการศึก ษาทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์
ไปประยุกต์ใช ้ในการปฏิบต
ั งิ านและในการค ้นคว ้าวิจัยด ้านการบริหารงานของรัฐได ้
คาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการ แนวคิด สถานภาพ และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแนวทางสากล
และกรณี ข องประเทศไทยสภาพแวดล อ้ มและอิท ธิพ ลของสภาพแวดล อ้ มที่ ม ี ต่ อ การบริห ารรั ฐ กิจ
ประโยชน์ แ ละการน าความรู ้จากแนวคิด ทางการศึก ษาทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ไ ปใช ้ในการบริห ารงาน
ภาครัฐ รวมไปถึงแนวโน ้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
33302 หล ักกฎหมายเกีย
่ วก ับการบริหารราชการไทย

(6 หน่วยกิต)

Laws and Regulations in Thai Bureaucracy
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ทราบและเข ้าใจบทบาทของกฎหมายและระเบียบทีใ่ ช ้ในการบริหารราชการไทย
2. เพื่ อ ให ้ทราบและวิเคราะห์ถ ึง ปั ญ หาและอุป สรรคในการน าเอากฎหมายและระเบีย บไปใช ้
ปฏิบต
ั ใิ นการบริหารราชการไทย เกีย
่ วกับการบริหารราชการไทย
3. เพือ
่ ให ้ทราบหลักการและเหตุผลในการกาหนดกฎหมายและระเบียบทีใ่ ช ้อยูใ่ นวงราชการไทย
เพือ
่ วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป
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คาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎี แนวคิด และหลัก การในการกาหนดกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริห ารงาน
ขององค์การของรัฐ ทีม
่ าของอานาจหน ้าที่ สถาบัน ทีร่ ั บ ผิด ชอบในการออกกฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ของหน่วยราชการ ตัวบทกฎหมายเกีย
่ วกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎระเบียบเกีย
่ วกับวิธป
ี ฏิบต
ั ริ าชการ
ตลอดจนปั ญหาในการใช ้กฎหมายและระเบียบเหล่านัน
้
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

(6 หน่วยกิต)

Public Policy and Planning
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด กระบวนการนโยบายสาธารณะได ้
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจและสามารถอธิบายบทบาทของระบบราชการทีม
่ ต
ี อ
่ นโยบายสาธารณะ
3. เพือ
่ ให ้สามารถนากระบวนการนโยบายสาธารณะไปประยุกต์ใช ้ในภาครัฐได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด นโยบายศาสตร์ หลัก การ แนวทางการศึก ษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ บทบาทของฝ่ ายต่าง ๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อิทธิพลของปั จ จัยสภาพแวดล ้อมทีม
่ ี
ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม เนื้อหาการกาหนดนโยบายสาธารณะ การนานโยบาย
สาธารณะไปปฎิบต
ั ิ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์ผลสะท ้อนกลับของนโยบายสาธารณะ
ึ ษาทัง้ ภายในและต่างประเทศ และทิศทางของนโยบายสาธารณะของประเทศไทย
กรณีศก
33304 การวิจ ัยทางร ัฐประศาสนศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Research in Public Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ร้ ู ้ เข า้ ใจ และสามารถอธิบ ายถึง แนวคิด หลั ก การและประเภทของการวิจั ย ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้ เข ้าใจและอธิบายกระบวนการและวิธก
ี ารของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลั ก การ ประเภทของการวิจั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ กระบวนการของการวิจั ย
การออกแบบการวิจัย การกาหนดประชากร กลุ่ม ตัวอย่าง วิธก
ี ารสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็ บ
รวบรวมข อ
้ มู ล การวิเ คราะห์ ข ้อมู ล เชิง ปริม าณและเชิง คุ ณ ภาพ การเขีย นรายงานและการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนทิศทางของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
33309 การจ ัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

(6 หน่วยกิต)

Organization Management and Organization Behavior
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ รู แ
้ ละเข า้ ใจเกี่ย วกั บ องค์ก ารและพฤติก รรมมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
การบริหารและการดาเนินงานขององค์การ
2. เพื่อ รู ้ เข ้าใจ และสามารถน าความรู ้เกีย
่ วกั บ องค์ก ารและพฤติก รรมมนุ ษ ย์ใ นองค์ก ารและ
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
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คาอธิบายชุดวิชา
วิวฒ
ั นาการขององค์การและทฤษฎีองค์การ การจัดตัง้ องค์การ ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบและ
โครงสร ้างองค์ก าร หลั ก และวิธ ีก ารบริห ารจั ด องค์ก าร การพั ฒ นา การออกแบบ และการเปลีย
่ นแปลง
องค์การ แนวคิด ทฤษฎี หลักการว่าด ้วยพฤติกรรมมนุษย์ทงั ้ ในระดับบุคคล กลุม
่ และองค์การ วิธก
ี ารและ
เทคนิค การบริหารจัดการองค์การและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชน
33401 ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารร ัฐกิจ

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Public Administration
ว ัตถุประสงค์
่ าคปฏิบต
1. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ด ้านการบริหารรัฐกิจสูภ
ั ิ
2. เพือ
่ ให ้สามารถฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางการบริหารรรัฐกิจ
3. เพือ
่ ให ้สามารถเปรียบเทียบปั ญหาและแนวทางในการแก ้ปั ญหาของประเทศทีก
่ าลังพัฒนาและพัฒนาแล ้ว
4. เพือ
่ ให ้สามารถพัฒนาและเสริมสร ้างภาวะผู ้นาและทักษะในการเป็ นนั กบริหารรัฐกิจทีด
่ ี
5. เพือ
่ ให ้สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพทางการบริหารรัฐกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
่ าคปฏิบัต ิ การใช ้กรณีศก
ึ ษา สถานการณ์
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจสูภ
จาลองและเกมบริหาร เพื่อวิเคราะปั ญหาและตัดสินใจในการแก ้ปั ญหาทางบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบกับประเทศอืน
่
ทัง้ ทีก
่ าลังพั ฒ นาและพั ฒ นาแล ้ว จรรยาวิชาชีพบริห ารรั ฐกิจ กิจกรรมกลุ่ม สัมพั นธ์เพื่อพั ฒ นาให ้เป็ นผู ้มี
คุณธรรม จริยธรรม และภาวการณ์เป็ นผู ้นาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
33402 เทคนิคและเครือ
่ งมือการจ ัดการภาคร ัฐ

(6 หน่วยกิต)

Managerial Technique and Tools in Public Sector
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ทราบ เข ้าใจ และอธิบายเทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการภาครัฐ
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาเทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช ้ในการบริหารภาครัฐ
คาอธิบายชุดวิชา
ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งการจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ กั บ เทคนิค และเครื่อ งมือ การจั ด การภาครั ฐ
ครอบคลุ ม ถึง การประเมิน สภาพแวดล ้อม และการก าหนดกลยุ ท ธ์ การบริห ารงานแบบมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์
ตัว ชีว้ ัด การบริห ารงานมุ่ง สมดุล (Balanced Scorecard) การเทีย บเคีย ง (Benchmarking) การบริห าร
่ ง ห่วงโซ่คณ
ความเสีย
ุ ค่า การประเมินความคุ ้มค่า ต ้นทุนต่อผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งสมดุล (HR Scorecard) การจัดการความรู ้ สมรรถนะ ตลอดจนเทคนิค
ึ ษาทัง้ ในและต่างประเทศในการน าเทคนิคและเครื่อ งมือ
และเครื่องมือต่างๆ ทีใ่ ช ้ในสากล และกรณี ศ ก
การจัดการภาครัฐไปใช ้เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและการเพิม
่ ผลผลิตในแก่องค์กรภาครัฐ
33410 การพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Resource Development
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจความเป็ นมา แนวคิด หลักการ ขอบเขต กระบวนการ และวิธก
ี าร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทัง้ ระดับผู ้บริหารและระดับผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
2. เพือ
่ ให ้ได ้รับความรู ้ความเข ้าใจปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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3. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจสภาพและปั ญ หาอุปสรรคในทางปฏิบัต ิ ตลอดจนแนวทางแก ้ไข
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวโน ้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความเข ้าใจเกีย
่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสามารถนาไป ประยุ ก ต์ ใ ช ้
ให ้บังเกิดผลในทางปฏิบต
ั ิ
คาอธิบายชุดวิชา
ความเป็ นมา แนวคิด หลั ก การ ขอบเขต กระบวนการ และวิธ ีก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ทัง้ ระดับ ผู ้บริห ารและระดับ ผู ้ปฏิบั ต งิ านในองค์ก าร รวมทัง้ ปั จ จั ย ที่ม ีผ ลต่อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
สภาพและปั ญ หาอุป สรรคในทางปฏิบัต ต
ิ ลอดจนแนวทางแก ้ไข แนวโน ้มการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใน
อนาคต รวมทัง้ การประยุกต์ใช ้
33412 การวางแผนทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Resource Planning
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจความเป็ นมา ความสาคัญ แนวคิดหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขต
และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจปั จจัยทีม
่ ส
ี ว่ นสาคัญ และเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจสภาพ และปั ญหาอุปสรรคในทางปฏิบัตต
ิ ลอดจนแนวทางแก ้ไข
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวโน ้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
5. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้และความเข ้าใจเกีย
่ วกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช ้
ให ้บังเกิดผลในทางปฏิบต
ั ิ
คาอธิบายชุดวิชา
ความเป็ นมา ความส าคัญ แนวคิด หลั ก การ วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และกระบวนการวางแผน
ทรัพยากรมนุ ษย์ และปั จจัยทีม
่ ส
ี ว่ นสาคัญ และเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ สภาพและปั ญหา
อุปสรรคในทางปฏิบัตต
ิ ลอดจนแนวทางแก ้ไข แนวโน ้มการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในอนาคต รวมทัง้
การประยุกต์ใช ้
33421 การบริหารท้องถิน
่

(6 หน่วยกิต)

Local Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้ความเข ้าใจในแนวความคิด และหลั ก การบริห ารท ้องถิ่น และตระหนั ก ถึง
ความสาคัญของการบริหารท ้องถิน
่ ตามแนวทางประชาธิปไตย
2. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในระบบบริหารท ้องถิน
่ รูปแบบ โครงสร ้าง และกระบวนการบริหารท ้องถิน
่
ตลอดจนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารท ้องถิน
่ ทัง้ ในระบบสากลและในประเทศไทย
3. เพื่อให ้มีค วามสามารถน าแนวความคิดและหลัก การบริห ารมาใช ้วิเคราะห์ปัญ หาการบริห าร
ท ้องถิน
่ ของไทยได ้อย่างมีเหตุผลและก่อให ้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
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คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการในการบริหารท ้องถิน
่ ระบบบริหารท ้องถิน
่ รูปแบบ โครงสร ้างและความสัมพั นธ์
กับรัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบริหารท ้องถิน
่ การจัดองค์การและการบริหารงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่ การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารท ้องถิน
่ การบริหารท ้องถิน
่ ในประเทศไทย บทบาท
ของการบริหารท ้องถิน
่ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปั ญหาอุปสรรค แนวทางแก ้ไข และ
แนวโน ้มของการบริหารท ้องถิน
่ ไทย
33422 การบริหารการพ ัฒนาเมืองและเมืองอ ัจฉริยะ

(6 หน่วยกิต)

Urban and Smart City Development Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจความส าคัญ แนวคิด และทฤษฎีข องการพั ฒ นาเมือ งและเมือ ง
อัจฉริยะตลอดจนหลักการวิธก
ี ารของการบริหารการพั ฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
2. เพื่อให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจปั จจัยต่าง ๆ ทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการบริหารการพั ฒ นาเมืองและเมือง
อัจฉริยะ ตลอดจนแนวโน ้มและทิศทางของการบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ
ึ ษาและตัวอย่างของการบริหารการพัฒนา
3. สามารถอธิบายและมีความรู ้ความเข ้าใจในกรณีศก
เมืองและเมืองอัจฉริยะทัง้ ในและต่างประเทศ
คาอธิบายชุดวิชา
ความส าคั ญ แนวคิด และทฤษฎีข องการบริห ารการพั ฒ นาเมือ งและเมือ งอั จ ฉริย ะขอบเขต
แนวทาง รูป แบบ หลั ก การและวิธ ีก ารบริห ารการพั ฒ นาเมือ งและเมือ งอั จ ฉริย ะทั ง้ ในและต่า งประเทศ
ปั จจัยต่างๆ ทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการบริหารการพั ฒ นาเมืองและเมืองอัจฉริยะ ระบบการบริหารการพั ฒนาเมือง
ึ ษาและตัวอย่างของการบริหาร
แนวโน ้มและทิศทางการบริห ารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ กรณีศก
การพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะทัง้ ในและต่างประเทศ
33442 การจ ัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคร ัฐ

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management in Public Sector
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบ กระบวนการและเทคนิค
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการวิเคราะห์และการใช ้ตัวแบบในการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทางด ้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช ้ประโยชน์ในการบริหารองค์การภาครัฐ
ได ้ในทางปฏิบต
ั ิ
คาอธิบายชุดวิชา
การศึก ษาและวิเคราะห์เกีย
่ วกั บ แนวคิด ทฤษฎี หลัก การ ตัว แบบและกระบวนการบริห ารเชิง
กลยุทธ์ในองค์กรภาครัฐ การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับองค์กรภาครัฐ
และระดับ หน ้าที่ และฝ่ ายต่างๆ ในองค์ก รภาครั ฐทีป
่ ระกอบด ้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ ปรั ชญา นโยบายและ
วัต ถุประสงค์ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนปฏิบัตก
ิ าร การด าเนินกลยุทธ์ และการกาหนดระบบและ
วิธก
ี ารต่างๆ ในการควบคุมเชิงกลยุทธ์รวมทัง้ การประเมินผลกลยุทธ์ ทัง้ นี้เพื่อให ้องค์กรภาครัฐ สามารถ
ดาเนิน งานได ้อย่างมีป ระสิท ธิผ ลและเกิด ประสิท ธิภ าพสูง สุดภายใต ้สภาวะความไม่แ น่ น อนและภายใต ้
กระแสโลกาภิวต
ั น์
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33443 การบริหารการเปลีย
่ นแปลงและนว ัตกรรม

(6 หน่วยกิต)

Change Administration and Innovation
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและองค์ป ระกอบของ
การบริหารการเปลีย
่ นแปลงและนวัตกรรม
2. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ค
้ วามเข ้าใจกระบวนการและเทคนิ ค การบริห ารการเปลี่ย นแปลง รวมทั ้ง
มีทักษะทางด ้านกระบวนการและเทคนิคในการบริหารการเปลีย
่ นแปลงและเข ้าใจกระบวนการ
การสร ้างนวัตกรรม
3. เพื่อให ้สามารถนาความรู ้ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับการบริหารการเปลีย
่ นแปลงไปใช ้ประโยชน์ในทาง
ปฏิบต
ั โิ ดยเฉพาะการบริหารการเปลีย
่ นแปลงองค์กรและนวัตกรรม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี หลั ก การในการบริห ารการเปลี่ย นแปลง ปั จจั ย ที่ ม ีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลง
กระบวนการ ปั ญหาและอุปสรรคในการเปลีย
่ นแปลงภาครัฐ และแนวทางในการแก ้ไขปั ญหา รวมถึงระบบ
วิธค
ี วบคุมการบริหารการเปลีย
่ นแปลงรูปแบบต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีในนวัตกรรมภาครัฐ การจัดองค์การ
การเตรีย มความพร ้อมเพื่อ นวั ต กรรม กระบวนการจั ด การนวัต กรรม การสร ้างนวัต กรรมและปั จจั ย ที่ม ี
ความสั ม พั น ธ์ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เพื่ อ นวั ต กรรมในภาครั ฐ อุป สรรคปั ญหาและแนวโน ม
้ ของ
นวัตกรรมในภาครัฐ
33444 การบริหารองค์กรภาคร ัฐและเอกชน

(6 หน่วยกิต)

Public and Private Organization Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในลักษณะ ประเภท รูปแบบ และทฤษฎีเกีย
่ วกับการจัดการภาครัฐ
และเอกชน
2. เพื่อ ให ้สามารถน าความรู ้ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับ เทคนิค ของภาคธุรกิจมาใช ้ในการจั ดการภาครั ฐ
การจั ด การภาครั ฐ แบบภาคีเครือ ข่า ย หุ น
้ ส่ว นระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนในการจั ด บริก าร
สาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาประยุกต์ใช ้ได ้ในทางปฏิบต
ั ิ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และทฤษฎี เ กี่ย วกั บ การจั ด การภาครั ฐ และเอกชน ความสั ม พั น ธ์ ค วามเหมื อ นและ
ความแตกต่างระหว่าง แนวคิดการจัดการภาครัฐกับแนวคิดภาคเอกชน การนาเทคนิคของภาคธุรกิจมาใช ้
ในการจั ด การภาครั ฐ การจั ด การภาครั ฐ แบบภาคีเ ครือ ข่า ย หุ น
้ ส่ว นระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนในการ
จัด บริก ารสาธารณะ การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ เพื่อ การสัง เคราะห์รูป แบบการจั ด การที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
เพือ
่ นาไปประยุกต์ใช ้ในองค์การภาครัฐและเอกชนอย่างยั่งยืน
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิน
่

(6 หน่วยกิต)

Local Policy, Plan and Project
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้ความเข ้าใจในแนวคิด และหลั ก การเกีย
่ วกั บ นโยบาย แผน และโครงการ
ท ้องถิน
่ ตามแนวทางประชาธิปไตย
2. เพื่อให ้มีความเข ้าใจในกระบวนการนโยบายและแผนของท ้องถิน
่ รวมทัง้ การจัดทาโครงการ
และการบริหารโครงการของท ้องถิน
่
3. เพื่ อ ให ส
้ ามารถน าความรู เ้ กี่ย วกั บ นโยบาย แผน และโครงการท อ
้ งถิ่น ไปประยุ ก ต์ ใ ช ้
ให ้เกิดผลในทางปฏิบต
ั ไิ ด ้อย่างเหมาะสม
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คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และหลัก การเกีย
่ วกับ นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่ ตามแนวทางประชาธิป ไตย
ปั จ จั ย แวดล ้อมที่ม ีอ ท
ิ ธิพ ลต่อ การก าหนดนโยบาย การวางแผน และการจั ด ท าโครงการของท ้องถิ่น
กระบวนการและขัน
้ ของนโยบายท ้องถิน
่ กระบวนการและขัน
้ ตอนในการวางแผนท ้องถิน
่ และการนาแผน
ไปปฏิบัต ิ การจัดท าโครงการและการบริห ารโครงการท ้องถิน
่ ความสัมพั นธ์ระหว่างนโยบาย แผน และ
โครงการท ้องถิน
่ กับนโยบาย แผน และโครงการในระดับชาติและระดับภูมภ
ิ าค
33447 การจ ัดบริการสาธารณะของท้องถิน
่

(6 หน่วยกิต)

Local Services Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ค
้ วามเข ้าใจในแนวคิด และหลั ก ก ารเกี่ย วกั บ ภารกิจ ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่ และการจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
2. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้ความเข ้าใจในกระบวนการ ขั น
้ ตอน เทคนิค และวิธ ีก ารในการจั ด บริก าร
สาธารณะของท ้องถิน
่
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับการจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่ ไปประยุกต์ใช ้ให ้เกิดผล
ในทางปฏิบต
ั ไิ ด ้อย่างเหมาะสม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการเกีย
่ วกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ และการจัดบริการสาธารณะ
ของท ้องถิน
่ กระบวนการ ขัน
้ ตอน และวิธก
ี ารในการจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่ ทัง้ ในภารกิจทั่วไป
และภารกิจ เฉพาะที่ ส าคั ญ อาทิ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชน การสาธารณู ปโภคและ
สาธารณู ปการ การส่ ง เสริม และพั ฒ นาอาชี พ การผั ง เมื อ ง การจั ด การท รั พ ยากรธรรม ชาติแ ละ
สภาพแวดล ้อม การบ ารุ งรั ก ษาศิลปะ วัฒ นธรรม และภูม ป
ิ ั ญ ญาท ้องถิน
่ ปั ญ หา อุป สรรค และแนวทาง
แก ้ไขปั ญหาในการจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่
33448 การบริหารการคล ังและการจ ัดการทุนในท้องถิน
่

(6 หน่วยกิต)

Local Finance Administration and Local Capital Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในแนวคิด และหลัก การเกีย
่ วกับ การบริห ารการคลัง ท ้องถิน
่ และ
การจัดการทุนในท ้องถิน
่
2. เพื่ อ ให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจในกระบวนการ ขั น
้ ตอน และวิธ ีก ารในการบริห ารการคลั ง ของ
ท ้องถิน
่ และการจัดการทุนในท ้องถิน
่ ไปประยุกต์ใช ้ในการบริหารงานและการพัฒนาท ้องถิน
่ ได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการในการบริหารการคลังท ้องถิน
่ กระบวนการ ขัน
้ ตอน และวิธก
ี ารในการบริหาร
การคลังท ้องถิน
่ การบริหารรายได ้ การบริหารรายจ่าย เงินอุดหนุน และดุลการคลังของท ้องถิน
่ การบริหาร
้ จัดจ ้าง การควบคุมและตรวจสอบการใช ้จ่ายเงินของท ้องถิน
การเบิกจ่ายเงิน การจัดซือ
่ ปั ญ หาและแนว
ทางการแก ้ไขปั ญหาการบริหารการคลังท ้องถิน
่ รวมถึง แนวคิด ทฤษฎีทางด ้านการจัดการทุนในท ้องถิน
่
่ ารส่งเสริม ศักยภาพการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสร ้างความเจริญ เติบโตของท ้องถิน
เพื่อน าไปสูก
่ โดยอาศัย
การจัดการทุนภายในท ้องถิน
่ ตนเอง ซึง่ ประกอบด ้วย ทุน มนุ ษย์ทัง้ ภายในองค์การและภายนอกองค์การ
บริห ารท อ้ งถิ่น ทุ น ทางด ้านทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อมในท ้องถิ่น ทุ น ทางด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้ ทุนทางสังคมและภูมป
ิ ั ญญาของท ้องถิน
่
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33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

(6 หน่วยกิต)

Public Service Administration and Networking
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิด หลักการ และความสาคัญของการบริการสาธารณะและ
เครือข่าย
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องและแนวทางในการบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใช ้แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการบริการสาธารณะและ
เครือข่าย
4. เพือ
่ ให ้เข ้าใจปั ญหา แนวโน ้ม แนวทางในการแก ้ปั ญหาและการพัฒนาการบริหารการบริการสาธารณะ
และเครือข่าย
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการในการบริการสาธารณะและเครือ ข่าย ปั จจั ยที่มอ
ี ท
ิ ธิพลต่อการบริการสาธารณะและ
เครือข่าย การจัดระบบการบริหารและโครงสร ้างสนั บสนุ นระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริการสาธารณะและเครือข่าย
่ สาร มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมในการบริการสาธารณะและเครือข่าย
คุณภาพและการปรับปรุงการบริการ การสือ
การประเมินผลการบริการ ปั ญหาและการแก ้ไขแนวโน ม
้ และแนวทางการพั ฒ นาการบริก ารสาธารณะและ
เครือข่าย
้ กูล
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ

(6 หน่วยกิต)

Compensation and Employee benefits Administration
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการ แนวคิดและวิธก
ี ารกาหนดเงินเดือนและค่าจ ้าง
2. เพื่อให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลัก การ แนวคิด และวิธก
ี ารจัด สวัสดิการและประโยชน์
เกือ
้ กูล
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการ แนวคิด และวิธก
ี ารบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ
้ กูล
คาอธิบายชุดวิชา
หลักการ แนวคิด วิธก
ี ารกาหนดเงิน เดือนและค่าจ ้าง การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกือ
้ กูล
รวมทั ง้ การบริห ารเงิน เดือ น ค่า จ ้าง สวัส ดิก ารและประโยชน์ เกือ
้ กูล ในองค์ก รภาครั ฐ รวมทั ง้ การน าไป
ประยุกต์ใช ้
33451 การจ ัดหาทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Recruitment and Selection
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการจัดหาทรัพยากรบุคคล
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในกระบวนการ ขัน
้ ตอน วิธก
ี ารและเทคนิคในการจัดหาทรัพยากร
บุคคล
3. เพื่อให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับการจัดหาทรัพ ยากรมนุ ษย์ไปประยุกต์ใช ้ให ้เกิดผลในทาง
ปฏิบต
ั ไิ ด ้อย่างถูกต ้อง

224

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

225

คาอธิบายชุดวิชา
ศึก ษาหลั ก การ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและขั น
้ ตอน วิธ ีก ารและเทคนิ ค การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคล การบรรจุและแต่งตัง้ ให ้เป็ นผู ้ปฏิบัตงิ านในตาแหน่งงานต่างๆ ในองค์การ รวมทัง้ หลักการ
แนวคิด ข ้อพิจารณาในการทดลองปฏิบัตงิ าน การเลือ
่ น การย ้ายสับเปลีย
่ น และการรับโอนในกรณี ต่างๆ
ของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล การนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธก
ี ารและเทคนิคไปใช ้ในการ
สรรหาและเลือกสรร การบรรจุและแต่งตัง้ การทดลองปฏิบต
ั งิ าน การย ้าย สับเปลีย
่ น และการโอนบุคลากร
33456 เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหารทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Technique and Tools in Human Resource Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับความเป็ นมา ความสาคัญ เทคนิคและเครือ
่ งมือในกระบวนการ
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับปั จจัยทีผ
่ ลต่อการนาเทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ไปใช ้
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก ้ไขในการประยุกต์เทคนิค
และเครือ
่ งมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ค
้ วามเข ้าใจเกี่ย วกั บ การประยุ ก ต์ใ ช ้เทคนิ ค และเครื่อ งมื อ ในการบริห าร
ึ ษาในการประยุกต์ใช ้เทคนิคและเครือ
ทรั พยากรมนุ ษย์ผ่านตัวอย่างหรือกรณี ศ ก
่ งมือ ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
คาอธิบายชุดวิชา
ความเป็ นมา ความสาคัญ เทคนิคและเครือ
่ งมือในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปั จจัยทีม
่ ี
ผลต่อการนาเทคนิคและเครือ
่ งมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปใช ้ ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก ้ไข
ึ ษาในการ
ในการประยุ ก ต์เทคนิค และเครื่อ งมือ ในการบริห ารทรั พ ยากร ตลอดจนตั ว อย่ า งหรือ กรณี ศ ก
ประยุกต์ใช ้เทคนิคและเครือ
่ งมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
41463 องค์ความรูด
้ า้ นกระบวนการยุตธ
ิ รรม หล ักสิทธิมนุษยชน

(6 หน่วยกิต)

และหล ักธรรมาภิบาล
Principles of Judicial Administration, Human Rights, and
Good Governance
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้นั กศึกษามีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับกระบวนการยุตธิ รรม
2. เพื่ อ ให น
้ ั ก ศึก ษามี ค วามรู ค
้ วามเข า้ ใจเกี่ย วกั บ ห ลั ก สิท ธิม นุ ษ ยชน คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
และหลักธรรมาภิบาล
3. เพือ
่ ให ้นักศึกษาสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้ในการดาเนินชีวต
ิ
คาอธิบายชุดวิชา
กระบวนการยุตธ
ิ รรมและกฎหมายในชีวต
ิ ประจาวัน ประกอบด ้วย แนวคิด หลักการ ความหมาย
ของการบริห ารงานยุตธ
ิ รรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัตแ
ิ ละพั ฒนาการของกระบวนการยุตธ
ิ รรม
สากล ความรู ้พื้นฐานเกีย
่ วกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายสาคัญ ในการดาเนินชีวต
ิ กฎหมายทีเ่ ป็ นข ้อบังคับ
ของสัง คมและประเทศชาติ หลัก นิตธ
ิ รรม กระบวนการยุตธ
ิ รรมทางเลือ ก ปั ญ หาและอุป สรรคทีเ่ กิด ขึน
้
ในกระบวนการยุต ธ
ิ รรม หลัก สิท ธิม นุ ษ ยชน คุณ ธรรม จริย ธรรม และหลัก ธรรมาภิบ าล ประกอบด ้วย
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หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์เกีย
่ วกับ
สิทธิมนุ ษยชน นโยบายการพั ฒ นาของรัฐทีส
่ ง่ ผลต่อสิท ธิมนุ ษยชน แนวคิดทางด ้านคุณ ธรรม จริยธรรม
และความรั บ ผิดทางสังคมของบุค ลากรภาครั ฐ การปฏิบัต ต
ิ นตามหลัก ธรรมาภิบ าล ประเด็ น ปั ญ หาทาง
จริยธรรมในยุคโลกาภิวต
ั น์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
54130 เทคโนโลยีการจ ัดการอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัย

(6 หน่วยกิต)

Occupational Health and Safety Management Technology
ว ัตถุประสงค์
1. อธิบายแนวคิดของการเกิดอุบัตเิ หตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัตเิ หตุ การควบคุม
การสูญเสียและนาเสนอการป้ องกันอุบัตเิ หตุได ้
2. ใช ้เทคนิคการวิเคราะห์งาน จัด ท าขัน
้ ตอนการปฏิบัต งิ านทีป
่ ลอดภั ย และจัด ท าคู่มอ
ื ความ
ปลอดภัยได ้
3. สามารถใช ้เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก่อนการเกิดอุบต
ั เิ หตุได ้
4. สามารถใช ้เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างและหลังการเกิด
อุบต
ั เิ หตุได ้
5. สามารถเลือ กและใช ้อุป กรณ์ คุ ้มครองความปลอดภั ย ส่ว นบุค คลทีเ่ หมาะกับ อัน ตรายทีม
่ ี
ในการทางานได ้
6. จัดการอบรมและพัฒนางานด ้านความปลอดภัยได ้
7. อธิบายหลักการวางแผนและจัดทารายงานทางด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได ้
8. จั ด ระบบข ้อมูล ข่า วสารความปลอดภั ย ก าหนดวิธ ีก ารประชาสัม พั น ธ์แ ละการรณรงค์
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมได ้
่ งได ้
9. สามารถประเมินและจัดการความเสีย
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอุบัตเิ หตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัตก
ิ ารณ์ การวิเคราะห์
ความสูญเสีย เทคนิคความปลอดภัยในการทางาน การใช ้อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล คูม
่ อ
ื
ความปลอดภั ย ป้ ายสัญ ลักษณ์ ความปลอดภัย หน า้ ทีค
่ วามรับ ผิด ชอบขององค์กรด ้านอาชีวอนามั ยและ
ความปลอดภั ย นโยบายด ้านความปลอดภั ย การจั ด สวัส ดิก าร ระบบข ้อมูล งานและการจั ด ท ารายงาน
่ ง ระบบการจัดการ
ประจาปี ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการประเมินและการจัดการความเสีย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้ งต้น
60120 หล ักเศรษฐศาสตร์เบือ

(6 หน่วยกิต)

Principles of Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นทางเศรษฐศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
3. เพื่อ ให ้สามารถเข ้าใจปั ญ หาทางเศรษฐกิจและนโยบายของรั ฐบาลในการแก ้ไขปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจ
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
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ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลือกของผู ้บริโภค
การผลิต ต ้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาด ตลาดผู ้ขายน ้อย
ราย ตลาดปั จจัยการผลิต ผลตอบแทนปั จจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายได ้ประชาชาติ การวัด
รายได ้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได ้ประชาชาติ การกาหนดรายได ้ประชาชาติดุลยภาพ การคลัง
นโยบายการคลัง การเงิน นโยบายการเงิน เงินเฟ้ อ เงินฝื ด การว่างงาน การค ้าระหว่างประเทศ การเ งิน
ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

ภาคผนวก
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ึ ษาโครงสร ้างของหลักสูตร 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่ วยกิต จะสาเร็ จหลักสูตรนี้ได ้
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ศึก
กศึ
ษาที
ศ
่ ก
้างของหลักสูตร 24 ชุดวิชา หรือ 144 หน่ วยกิต จะสาเร็ จหลักสูตรนี้ได ้
จะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะไม่น ้อยกว่า 400 ชัว่ โมง
จะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะไม่น ้อยกว่า 400 ชัว่ โมง
3. การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะในวิชาเอกการจัดการการท่องเทีย
่ ว แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3. การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะในวิชาเอกการจัดการท่องเทีย
่ วและการโรงแรม แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมท ักษะ ณ มหาวิทยาล ัยสุโขท ัยธรรมาธิราช ไม่น ้อยกว่า 50 ชั่วโมง
3.1 การฝึ กปฏิบัต เิ สริมทั กษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่น อ้ ยกว่า 50 ชั่วโมง เมื่อ
เมือ
่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทน
นั กศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทน
ท่องเทีย
่ ว และ
ท่องเทีย
่ ว และ
3.2 การฝึ กปฏิบ ัติเสริมท ักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนาเทีย
่ วหรือโรงแรม ไม่น ้อยกว่า
3.2 การฝึ กปฏิบัต เิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนาเทีย
่ วหรือโรงแรม ไม่น อ้ ยกว่า 350
350 ชัว่ โมง เว ้นแต่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในข ้อ 5
ชัว่ โมง เว ้นแต่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในข ้อ 5
4. เมื่อนั กศึกษาผ่ านการฝึ กปฏิบัต เิ สริมทั กษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราชเรียบร ้อยแล ้ว
4. เมื่อนั กศึกษาผ่ านการฝึ กปฏิบัต เิ สริมทั กษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราชเรียบร ้อยแล ้ว
จะแสดงความจานงขอเข ้ารั บการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว จะต ้อง
จะแสดงความจานงขอเข ้ารั บการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว จะต ้อง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขและขัน
้ ตอน ดังนี้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขและขัน
้ ตอน ดังนี้
4.1 ให น
้ ั กศึ ก ษายื่ น ใบค าร อ
้ งขอเข า้ รั บ การฝึ กปฏิ บั ต ิ เสริ ม ทั กษะ ณ สถานประกอบการ
4.1 ให น
้ ั กศึ ก ษายื่ น ใบค าร อ
้ งขอเข า้ รั บ การฝึ กปฏิ บั ต ิ เสริ ม ทั กษะ ณ สถานประกอบการ
ให ้สาขาวิชาวิทยาการจัดการพิจารณาเห็นชอบ
ให ้สาขาวิชาวิทยาการจัดการพิจารณาเห็นชอบ
4.2 สาขาวิชาวิทยาการจัดการจะส่งหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ในการรับนั กศึกษาเข ้าฝึ กปฏิบัต ิ
4.2 สาขาวิชาวิทยาการจัดการจะส่งหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ในการรับนั กศึกษาเข ้าฝึ กปฏิบัต ิ
เสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ พร ้อมแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะไปยังสถานประกอบการ
เสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ พร ้อมแบบประเมินผลการฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะไปยังสถานประกอบการ
4.3 ผู ้ทีร่ ับผิดชอบดูแลการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะของนั กศึกษา ณ สถานประกอบการนั น
้ จะเป็ น
4.3 ผู ้ทีร่ ับผิดชอบดูแลการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะของนั กศึกษา ณ สถานประกอบการนั น
้ จะเป็ น
ผู ้ประเมินและแจ ้งผลการประเมินกลับมายังสาขาวิชาวิทยาการจัด การ โดยสามารถส่งกลับมาโดยตรงที่
ผู ้ประเมินและแจ ้งผลการประเมินกลับมายังสาขาวิชาวิทยาการจัด การ โดยสามารถส่งกลับมาโดยตรงที่
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หรือใส่ซองปิ ดผนึกและให ้นักศึกษานาส่งกลับมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หรือใส่ซองปิ ดผนึกและให ้นักศึกษานาส่งกลับมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
้ สุดการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการแล ้ว นั กศึกษาต ้องส่งรายงาน
4.4 เมือ
่ สิน
้ สุดการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการแล ้ว นั กศึกษาต ้องส่งรายงาน
4.4 เมือ
่ สิน
้ สุดการฝึ กปฏิบัต ิ
การฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการภายในสามสิบวันนั บจากวันสิน
้ สุดการฝึ กปฏิบัต ิ
การฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะมายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการภายในสามสิบวันนั บจากวันสิน
เสริมทักษะ
เสริมทักษะ
4.5 ในกรณีทน
ี่ ั กศึกษาลงทะเบียนเรียนครบถ ้วนตามโครงสร ้างชุดวิชาของหลักสูตรแล ้ว แต่
4.5 ในกรณีทน
ี่ ั กศึกษาลงทะเบียนเรียนครบถ ้วนตามโครงสร ้างชุดวิชาของหลักสูตรแล ้ว แต่
ยั ง ไม่ ไ ด เ้ ข า้ รั บ การฝึ กปฏิบั ต ิเ สริม ทั ก ษะ ณ สถานประกอบการ นั ก ศึก ษาจะต อ้ งลงทะเบีย นรั ก ษา
ยั ง ไม่ ไ ด เ้ ข า้ รั บ การฝึ กปฏิบั ต ิเ สริม ทั ก ษะ ณ สถานประกอบการ นั ก ศึก ษาจะต อ้ งลงทะเบีย นรั ก ษา
้ สมบูรณ์
สถานภาพ จนกว่าการฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะดังกล่าวเสร็จสิน
้ สมบูรณ์
สถานภาพ จนกว่าการฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะดังกล่าวเสร็จสิน

ิ ธิข
5. นักศึกษาทีม
่ ส
ี ท
์ อยกเว ้นการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการตามข ้อ 3 ส่วนที่ 2
ต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขข ้อใดข ้อหนึง่ ดังนี้
5.1 เป็ นผู ้มีประสบการณ์การปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการธุรกิจนาเทีย
่ วหรือโรงแรม โดยมี
ระยะเวลารวมกันไม่น ้อยกว่า 3 ปี หรือ
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ิ ธิข
5. นักศึกษาทีม
่ ส
ี ท
์ อยกเว ้นการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการตามข ้อ 3 ส่วนที่ 2
ต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขข ้อใดข ้อหนึง่ ดังนี้
5.1 เป็ นผู ้มีประสบการณ์การปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการธุรกิจนาเทีย
่ วหรือโรงแรม โดยมี
ระยะเวลารวมกันไม่น ้อยกว่า 3 ปี หรือ
5.2 ส าเร็ จ การศึก ษาและผ่ า นการฝึ กงานวิช าการท่ อ งเที่ย วหรือ การโรงแรมจากสถาบั น
การศึกษาทีม
่ ก
ี ารกาหนดระยะเวลาของการฝึ กปฏิบัตใิ นสถานประกอบการไม่น ้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
หรือไม่น ้อยกว่า 4 เดือน โดยมีการระบุระยะเวลาการฝึ กงานไว ้ในใบรายงานผลการศึกษา หรือ
5.3 มีประสบการณ์ปฏิบต
ั งิ านในสถานประกอบการธุรกิจนาเทีย
่ วหรือโรงแรมเป็ นเวลาน ้อยกว่า
3 ปี และสาเร็ จการศึกษาหรือผ่านการอบรมวิชาการท่องเทีย
่ วหรือการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาทีเ่ น ้น
วิชาชีพ ซึง่ เมือ
่ นั บระยะเวลาการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการและการศึกษาหรือการฝึ กอบรมรวมกันแล ้ว
เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 3 ปี หรือ
5.4 เป็ นผู ้ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์การปฏิบัตงิ านเป็ นผู ้สอนในหลักสูตรการท่องเทีย
่ ว หรือการโรงแรม
โดยมีระยะเวลารวมกันไม่น ้อยกว่า 3 ปี หรือ
้ ใดชัน
้ หนึง่ ในสาขาวิชาทีเ่ กีย
5.5 สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาชัน
่ วข ้องกับการโรงแรม หรือ
การท่องเทีย
่ ว หรือธุรกิจบริการ หรือสาขาวิชาอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และมีประสบการณ์การปฏิบัตงิ านทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ทัง้ นีอ
้ ยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
6. ผลการประเมิน การฝึ กปฏิบั ต ิเ สริม ทั ก ษะ ณ สถานประกอบการ จะระบุ ใ นใบรายงานผล
การศึกษา
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สถานประกอบการในการเข้
รับการฝึ
บัตมิเทสริักษะ
มทักษะ
สถานประกอบการในการเข้าร า
ับการฝึ
กปฏิกบปฏิ
ัติเสริ
1. สถานประกอบการทีน
่ ั กศึกษาสามารถเข ้ารั บการฝึ กปฏิบัต เิ สริมทักษะ ควรมีลักษณะข ้อใดข ้อหนึ่ง
ต่อไปนี้
1.1 เป็ นบริ ษั ทน าเที่ ย วที่ เป็ นเครื อ ข่ า ยนานาชาติ หรื อ เป็ นสมาชิ ก ของสมาคมไทยธุ ร กิ จ
การท่องเทีย
่ ว หรือเป็ นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
1.2 เป็ นสถานประกอบการโรงแรมห รือ รีส อร์ ท ที่ ไ ด ร้ ั บ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการ
่ ถือ ได ้ เช่น คุณ ภาพการบริห าร (มาตรฐาน ISO 9002)
ด าเนิน งานจากสถาบัน หน่ วยงาน องค์ก รทีเ่ ชือ
และคุณ ภาพสิง่ แวดล ้อม (มาตรฐาน ISO 14000) หรือเป็ นสถาบันเครือ ข่ายนานาชาติ หรือเป็ นสมาชิก
ของสมาคมโรงแรมไทย หรือ รีส อร์ท ทีม
่ ีจานวนห ้องพั ก ตัง้ แต่ 100 ห ้องขึน
้ ไป และมีคุณภาพมาตรฐาน
เป็ นทีย
่ อมรับ
1.3 เป็ นสถานประกอบการอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากนี้ ให ้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิช าวิทยาการ
จัดการ
2. นักศึกษาจะต ้องเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนาเทีย
่ วหรือโรงแรม
ไม่น ้อยกว่า 300 ชัว่ โมง
3. วิธก
ี ารเข ้ารับการฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกิจนาเทีย
่ วหรือโรงแรม มีดงั นี้
3.1 กรณี น ก
ั ศึกษาติดต่อสถานประกอบการเอง ให ้นั กศึกษาประสานงานกับสถานทีท
่ ม
ี่ ีความ
ประสงค์จะเข ้ารับการฝึ กในเบือ
้ งต ้น และขอความเห็ นชอบการเข ้ารับการฝึ กปฏิบัตใิ นสถานประกอบการที่
ติด ต่อ นั ้น จากสาขาวิช าวิท ยาการจั ด การก่อ น โดยนั ก ศึก ษาท าหนั ง สือขอเข ้ารั บ การฝึ กปฏิบัต ใิ นสถาน
ประกอบการที่ตด
ิ ต่อได ้ด ้วยการกรอกแบบค าร ้องมายั งสาขาวิชาวิท ยาการจัด การ พร ้อมทัง้ ระบุสถานที่
ื่ ตาแหน่ ง เบอร์
ระยะเวลา แผนการฝึ กปฏิบัต ิ และบุค คลทีต
่ ด
ิ ต่อ ได ้ของสถานประกอบการ (โดยระบุช อ
โทรศัพท์ข องบุคลากรของสถานประกอบการ) เมื่อได ้รับ ความเห็ นชอบแล ้ว สาขาวิช าวิทยาการจัดการ
จะแจ ้งนักศึกษาทราบและทาหนังสือส่งตัวนั กศึกษาเข ้ารับการฝึ กปฏิบต
ั ไิ ปทีส
่ ถานประกอบการ
3.2 กรณี ท ี่น ก
ั ศึก ษาที่ไ ม่ ส ามารถติด ต่อ ประสานงานก บ
ั สถานประกอบการได้ด ว
้ ย
ตนเอง ให ้นั กศึกษาแจ ้งวิชาเอกการจัดการท่องเทีย
่ ว สาขาวิชาวิทยาการจัดการทราบ เพือ
่ ให ้สาขาวิชาฯ
พิจ ารณาก าหนดสถานประกอบการส าหรั บ การฝึ กปฏิบั ต เิ สริม ทัก ษะให ้กับ นั ก ศึก ษา และแจ ้งนั ก ศึก ษา
ทราบและทาหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข ้ารับการฝึ กปฏิบต
ั ไิ ปทีส
่ ถานประกอบการ
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หล ักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หลั
กเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นั กศึกษาสามารถเลือกศึกษาได ้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ
ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ตาม
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การลงทะเบีย นเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2562) ยกเว้น ชุดวิช าหรือรายวิชาทีม
่ ี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาทีม
่ เี นือ
้ หาซ้าซ ้อนกับชุดวิชาบังคับอืน
่ ๆ ในหลักสูตรทีเ่ รียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาทีม
่ ก
ี ารกาหนดคุณสมบัตแ
ิ ละทักษะพืน
้ ฐานไว ้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาทีส
่ ภาวิชาการมีมติอนุมัตไิ ม่ให ้เป็ นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาทีม
่ เี นื้อหาและมีการทากิจกรรมภาคปฎิบัต ิ หรือตามทีส
่ ภาวิชาชีพ หรือ
องค์กรวิชาชีพกาหนด
ชุดวิชาต่างๆ ทีส
่ าขาวิชาวิทยาการจัดการไม่อนุญาตให ้เลือกเป็ นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะ
่ ดังนี้
ดังกล่าวข ้างต ้นมีรายชือ
หล ักสูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต วิชาเอกการจ ัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนือ
่ ง)
1. ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพือ
่ การพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพือ
่ อุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษด ้วยตนเอง
่ สาร
8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบือ
้ งต ้น
่ สารระหว่างวัฒนธรรม
12. ชุดวิชา 14216 การสือ
13. ชุดวิชา 14217 การอ่านร ้อยแก ้วภาษาอังกฤษ
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
18. ชุดวิชา 14321 วรรณคดีเบือ
้ งต ้น
19. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
20. ชุดวิชา 14422 การนาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
21. ชุดวิชา 14424 วรรณคดีโลก
22. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
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23. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพือ
่ การวิจัยและพัฒนา
24. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขน
ั ้ สูง
25. ชุดวิชา 16426 การสร ้างสรรค์งานโฆษณา
่ สิง่ พิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
26. ชุดวิชา 16440 การเขียนสาหรับสือ
่ สิง่ พิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
27. ชุดวิชา 16441 การผลิตสือ
28. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ
้ งต ้น/
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
29. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน
้ สูง/
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
30. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น
31. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง
32. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบือ
้ งต ้น
33. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
34. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์
35. ชุดวิชา 16458 การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
่ ชุมชน
36. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสือ
37. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
38. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
39. ชุดวิชา 20101 พืน
้ ฐานการศึกษา
40. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา
41. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน
42. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวต
ิ และชุมชน
43. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
44. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพระดับปฐมวัยศึกษา
45. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษา
46. ชุดวิชา 21312 สือ
47. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
48. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
่ การสอนระดับประถมศึกษา
49. ชุดวิชา 21322 สือ
50. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุม
่ ทักษะ 1: ภาษาไทย
51. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุม
่ ทักษะ 2: คณิตศาสตร์
52. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
53. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
54. ชุดวิชา 21411 การสร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ ระดับปฐมวัยศึกษา
ั ระดับปฐมวัยศึกษา
55. ชุดวิชา 21412 การสร ้างเสริมลักษณะนิสย
56. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
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57. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ
ั
58. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมลักษณะนิสย
59. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพ
60. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
61. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช ้ภาษาสาหรับครู
62. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สาหรับครู
63. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมศ
ิ าสตร์สาหรับครู
64. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัตศ
ิ าสตร์สาหรับครู
ิ ส์พน
65. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิ สก
ื้ ฐาน
66. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
67. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
68. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลส
ั เบือ
้ งต ้น
69. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
่ การสอนระดับมัธยมศึกษา
70. ชุดวิชา 22302 สือ
71. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
72. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
73. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
74. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สาหรับครู
75. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสาหรับครู
76. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สาหรับครู
77. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สาหรับครู
78. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
79. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิง่ มีชวี ต
ิ
80. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็ น
81. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
82. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
83. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา
84. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิง่ แวดล ้อมสาหรับโรงเรียนและชุมชน
85. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย
86. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสาหรับครู
87. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสาหรับครู
88. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวจ
ิ ารณ์สาหรับครู
89. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสาหรับครู
90. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา
91. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสาหรับครู
92. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สาหรับครู
93. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา
94. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

236

234

หลักสูตรการศึกษา

95. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 1
96. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 2
97. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์
98. ชุดวิชา 22452 แคลคูลส
ั ขัน
้ สูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
99. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจานวน
100. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน
101. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
102. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเตรียมประสบการณ์
103. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาทักษะและสร ้างเสริมประสบการณ์
104. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเฉพาะ
105. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข ้อสอบ
106. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
่ การวัดและประเมินผลการศึกษา
107. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา
108. ชุดวิชา 31301 การวางแผนงานก่อสร ้าง
109. ชุดวิชา 31302 การสารวจปริมาณและการประมาณราคา
110. ชุดวิชา 31303 การจัดการงานสนาม
111. ชุดวิชา 31311 การจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง
112. ชุดวิชา 31408 เทคโนโลยีการก่อสร ้างและเครือ
่ งจักรกล
113. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
114. ชุดวิชา 32480 การจัดการห ้องพัก และการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่
115. ชุดวิชา 32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
116. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสาหรับการบริหารการปกครองท ้องที่
117. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
118. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสาหรับนักปกครองท ้องที่
119. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท ้องที่
120. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์และทีด
่ น
ิ สาหรับนั กปกครองท ้องที่
121. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกีย
่ วกับการปฏิบัตงิ านสาหรับนั กปกครองท ้องที่
122. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อม
123. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท ้องที่
124. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สาหรับนักปกครองท ้องที่
125. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การบริหารการปกครองท ้องที่
126. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
127. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล
128. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น
129. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพืน
้ ฐาน และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล
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130. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู ้ใหญ่
131. ชุดวิชา 51111 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลผู ้ใหญ่
132. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
133. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ
134. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
135. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 1
136. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
137. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 2
138. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
139. ชุดวิชา 51311 การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบือ
้ งต ้น
และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
140. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู ้สูงอายุ และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
141. ชุดวิชา 51313 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลทีเ่ ลือกสรร
142. ชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขในชุมชน
143. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น
144. ชุดวิชา 52315 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น การดูแลฟื้ นฟูสภาพและการส่งต่อ
145. ชุดวิชา 52316 การทางานด ้านสาธารณสุขในชุมชน
146. ชุดวิชา 52405 การฝึ กงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
147. ชุดวิชา 52408 การสัมมนาเพือ
่ พัฒนาทักษะด ้านสาธารณสุข
148. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม: การประเมิน
149. ชุดวิชา 54118 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์
150. ชุดวิชา 54121 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
151. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
152. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมความปลอดภัย
153. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
154. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
155. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึ กปฏิบต
ั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
156. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1
157. ชุดวิชา 55311 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมและนวดแผนไทย
158. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
159. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
160. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
161. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึ กปฏิบต
ั น
ิ วดแผนไทย
162. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
163. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
164. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมแผนไทย
165. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์
166. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
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167. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
168. ชุดวิชา 55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึ กปฏิบต
ั ผ
ิ ดุงครรภ์แผนไทย
169. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
170. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
171. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วธิ ป
ี ระเมินทางโภชนาการ
172. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
173. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
174. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
175. ชุดวิชา 72399 การฝึ กงานด ้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
176. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
177. ชุดวิชา 91202 ระบบนิเวศป่ าไม ้และการจัดการ
178. ชุดวิชา 91366 การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้เชิงเศรษฐกิจ
179. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้
180. ชุดวิชา 93256 การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะการผลิตพืช
181. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
182. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง
183. ชุดวิชา 93455 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตพืช
184. ชุดวิชา 93460 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตสัตว์
่ งในธุรกิจการเกษตร
185. ชุดวิชา 94466 การเริม
่ ต ้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสีย
186. ชุดวิชา 96401 ระบบสานั กงานอัตโนมัต ิ
187. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข ้อมูล
188. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้
189. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
190. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
191. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
192. ชุดวิชา 97315 เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครือ
่ งมือและเครือ
่ งจักรกลการผลิต
193. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
194. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
195. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
196. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
197. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ นูนและพืน
้ ราบ
198. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ ลึก การพิมพ์พน
ื้ ฉลุลายผ ้าและการพิมพ์ไร ้แรงกด
199. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
200. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
201. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
202. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
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203. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
204. ชุดวิชา 99311 ระบบสานั กงานอัตโนมัตแ
ิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
205. ชุดวิชา 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาการข ้อมูล
206. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
207. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขน
ั ้ สูง
208. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
209. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
210. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
211. ชุดวิชา 99424 ปั ญญาประดิษฐ์และการเรียนรู ้ของเครือ
่ ง
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต วิชาเอกการจ ัดการ
1. ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพือ
่ การพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพือ
่ อุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษด ้วยตนเอง
่ สาร
8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบือ
้ งต ้น
่ สารระหว่างวัฒนธรรม
12. ชุดวิชา 14216 การสือ
13. ชุดวิชา 14217 การอ่านร ้อยแก ้วภาษาอังกฤษ
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
18. ชุดวิชา 14321 วรรณคดีเบือ
้ งต ้น
19. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
20. ชุดวิชา 14422 การนาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
21. ชุดวิชา 14424 วรรณคดีโลก
22. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
23. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพือ
่ การวิจัยและพัฒนา
24. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขน
ั ้ สูง
25. ชุดวิชา 16426 การสร ้างสรรค์งานโฆษณา
่ สิง่ พิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
26. ชุดวิชา 16440 การเขียนสาหรับสือ
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่ สิง่ พิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
27. ชุดวิชา 16441 การผลิตสือ
28. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ
้ งต ้น/
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
29. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน
้ สูง/
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
30. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น
31. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง
32. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบือ
้ งต ้น
33. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
34. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์
35. ชุดวิชา 16458 การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
่ ชุมชน
36. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสือ
37. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
38. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
39. ชุดวิชา 20101 พืน
้ ฐานการศึกษา
40. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา
41. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน
42. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวต
ิ และชุมชน
43. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
44. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพระดับปฐมวัยศึกษา
45. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษา
46. ชุดวิชา 21312 สือ
47. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
48. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
่ การสอนระดับประถมศึกษา
49. ชุดวิชา 21322 สือ
50. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุม
่ ทักษะ 1: ภาษาไทย
51. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุม
่ ทักษะ 2: คณิตศาสตร์
52. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
53. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
54. ชุดวิชา 21411 การสร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ ระดับปฐมวัยศึกษา
ั ระดับปฐมวัยศึกษา
55. ชุดวิชา 21412 การสร ้างเสริมลักษณะนิสย
56. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
57. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ
ั
58. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมลักษณะนิสย
59. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพ
60. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
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61. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช ้ภาษาสาหรับครู
62. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สาหรับครู
63. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมศ
ิ าสตร์สาหรับครู
64. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัตศ
ิ าสตร์สาหรับครู
ิ ส์พน
65. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิ สก
ื้ ฐาน
66. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
67. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
68. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลส
ั เบือ
้ งต ้น
69. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
่ การสอนระดับมัธยมศึกษา
70. ชุดวิชา 22302 สือ
71. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
72. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
73. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
74. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สาหรับครู
75. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสาหรับครู
76. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สาหรับครู
77. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สาหรับครู
78. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
79. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิง่ มีชวี ต
ิ
80. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็ น
81. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
82. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
83. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา
84. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิง่ แวดล ้อมสาหรับโรงเรียนและชุมชน
85. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย
86. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสาหรับครู
87. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสาหรับครู
88. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวจ
ิ ารณ์สาหรับครู
89. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสาหรับครู
90. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา
91. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสาหรับครู
92. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สาหรับครู
93. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา
94. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์
95. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 1
96. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 2
97. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์
98. ชุดวิชา 22452 แคลคูลส
ั ขัน
้ สูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
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99. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจานวน
100. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน
101. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
102. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเตรียมประสบการณ์
103. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาทักษะและสร ้างเสริมประสบการณ์
104. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเฉพาะ
105. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข ้อสอบ
106. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
่ การวัดและประเมินผลการศึกษา
107. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา
108. ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษี อากร
109. ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
110. ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
111. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง
112. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง
113. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร ้าง
114. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการงานสนามในงานก่อสร ้าง
115. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
116. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
117. ชุดวิชา 32204 การบัญชีขน
ั ้ ต ้น
118. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
119. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
120. ชุดวิชา 32480 การจัดการห ้องพัก และการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่
121. ชุดวิชา 32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
122. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสาหรับการบริหารการปกครองท ้องที่
123. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
124. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสาหรับนักปกครองท ้องที่
125. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท ้องที่
126. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์และทีด
่ น
ิ สาหรับนั กปกครองท ้องที่
127. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกีย
่ วกับการปฏิบัตงิ านสาหรับนั กปกครองท ้องที่
128. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อม
129. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท ้องที่
130. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สาหรับนักปกครองท ้องที่
131. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การบริหารการปกครองท ้องที่
132. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ
133. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
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134. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล
135. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น
136. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพืน
้ ฐาน และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล
137. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู ้ใหญ่
138. ชุดวิชา 51111 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลผู ้ใหญ่
139. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
140. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ
141. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
142. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 1
143. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
144. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 2
145. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
146. ชุดวิชา 51311 การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบือ
้ งต ้น
และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
147. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู ้สูงอายุ และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
148. ชุดวิชา 51313 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลทีเ่ ลือกสรร
149. ชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขในชุมชน
150. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น
151. ชุดวิชา 52315 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น การดูแลฟื้ นฟูสภาพและการส่งต่อ
152. ชุดวิชา 52316 การทางานด ้านสาธารณสุขในชุมชน
153. ชุดวิชา 52405 การฝึ กงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
154. ชุดวิชา 52408 การสัมมนาเพือ
่ พัฒนาทักษะด ้านสาธารณสุข
155. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม: การประเมิน
156. ชุดวิชา 54118 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์
157. ชุดวิชา 54121 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
158. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
159. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมความปลอดภัย
160. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
161. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
162. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึ กปฏิบต
ั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
163. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1
164. ชุดวิชา 55311 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมและนวดแผนไทย
165. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
166. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
167. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
168. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึ กปฏิบต
ั น
ิ วดแผนไทย
169. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
170. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
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171. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมแผนไทย
172. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์
173. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
174. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
175. ชุดวิชา 55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึ กปฏิบต
ั ผ
ิ ดุงครรภ์แผนไทย
176. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
177. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
178. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วธิ ป
ี ระเมินทางโภชนาการ
179. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
180. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
181. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
182. ชุดวิชา 72399 การฝึ กงานด ้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
183. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
184. ชุดวิชา 91202 ระบบนิเวศป่ าไม ้และการจัดการ
185. ชุดวิชา 91366 การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้เชิงเศรษฐกิจ
186. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้
187. ชุดวิชา 93256 การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะการผลิตพืช
188. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
189. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง
190. ชุดวิชา 93455 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตพืช
191. ชุดวิชา 93460 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตสัตว์
่ งในธุรกิจการเกษตร
192. ชุดวิชา 94466 การเริม
่ ต ้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสีย
193. ชุดวิชา 96401 ระบบสานั กงานอัตโนมัต ิ
194. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข ้อมูล
195. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้
196. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
197. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
198. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
199. ชุดวิชา 97315 เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครือ
่ งมือและเครือ
่ งจักรกลการผลิต
200. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
201. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
202. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
203. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
204. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ นูนและพืน
้ ราบ
205. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ ลึก การพิมพ์พน
ื้ ฉลุลายผ ้าและการพิมพ์ไร ้แรงกด
206. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
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207. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
208. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
209. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
210. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
211. ชุดวิชา 99311 ระบบสานั กงานอัตโนมัตแ
ิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
212. ชุดวิชา 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาการข ้อมูล
213. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
214. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขน
ั ้ สูง
215. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
216. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
217. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
218. ชุดวิชา 99424 ปั ญญาประดิษฐ์และการเรียนรู ้ของเครือ
่ ง
หล ักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต (ทุกวิชาเอก)
1. ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพือ
่ การพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพือ
่ อุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษด ้วยตนเอง
่ สาร
8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบือ
้ งต ้น
่ สารระหว่างวัฒนธรรม
12. ชุดวิชา 14216 การสือ
13. ชุดวิชา 14217 การอ่านร ้อยแก ้วภาษาอังกฤษ
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
18. ชุดวิชา 14321 วรรณคดีเบือ
้ งต ้น
19. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
20. ชุดวิชา 14422 การนาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
21. ชุดวิชา 14424 วรรณคดีโลก
22. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
23. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพือ
่ การวิจัยและพัฒนา
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24. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขน
ั ้ สูง
25. ชุดวิชา 16426 การสร ้างสรรค์งานโฆษณา
่ สิง่ พิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
26. ชุดวิชา 16440 การเขียนสาหรับสือ
่ สิง่ พิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
27. ชุดวิชา 16441 การผลิตสือ
28. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ
้ งต ้น/
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
29. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน
้ สูง/
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
30. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น
31. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง
32. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบือ
้ งต ้น
33. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
34. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์
35. ชุดวิชา 16458 การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
่ ชุมชน
36. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสือ
37. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
38. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
39. ชุดวิชา 20101 พืน
้ ฐานการศึกษา
40. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา
41. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน
42. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวต
ิ และชุมชน
43. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
44. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพระดับปฐมวัยศึกษา
45. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษา
46. ชุดวิชา 21312 สือ
47. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
48. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
่ การสอนระดับประถมศึกษา
49. ชุดวิชา 21322 สือ
50. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุม
่ ทักษะ 1: ภาษาไทย
51. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุม
่ ทักษะ 2: คณิตศาสตร์
52. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
53. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
54. ชุดวิชา 21411 การสร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ ระดับปฐมวัยศึกษา
ั ระดับปฐมวัยศึกษา
55. ชุดวิชา 21412 การสร ้างเสริมลักษณะนิสย
56. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
57. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ
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ั
58. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมลักษณะนิสย
59. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพ
60. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
61. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช ้ภาษาสาหรับครู
62. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สาหรับครู
63. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมศ
ิ าสตร์สาหรับครู
64. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัตศ
ิ าสตร์สาหรับครู
ิ ส์พน
65. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิ สก
ื้ ฐาน
66. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
67. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
68. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลส
ั เบือ
้ งต ้น
69. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
่ การสอนระดับมัธยมศึกษา
70. ชุดวิชา 22302 สือ
71. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
72. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
73. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
74. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สาหรับครู
75. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสาหรับครู
76. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สาหรับครู
77. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สาหรับครู
78. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
79. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิง่ มีชวี ต
ิ
80. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็ น
81. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
82. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
83. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา
84. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิง่ แวดล ้อมสาหรับโรงเรียนและชุมชน
85. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย
86. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสาหรับครู
87. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสาหรับครู
88. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวจ
ิ ารณ์สาหรับครู
89. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสาหรับครู
90. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา
91. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสาหรับครู
92. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สาหรับครู
93. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา
94. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์
95. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 1
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96. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 2
97. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์
98. ชุดวิชา 22452 แคลคูลส
ั ขัน
้ สูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
99. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจานวน
100. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน
101. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
102. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเตรียมประสบการณ์
103. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาทักษะและสร ้างเสริมประสบการณ์
104. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเฉพาะ
105. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข ้อสอบ
106. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
่ การวัดและประเมินผลการศึกษา
107. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา
108. ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษี อากร
109. ชุดวิชา 30204 องค์การและการจัดการ
110. ชุดวิชา 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
111. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง
112. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง
113. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร ้าง
114. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการงานสนามในงานก่อสร ้าง
115. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
116. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
117. ชุดวิชา 32204 การบัญชีขน
ั ้ ต ้น
118. ชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
119. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
120. ชุดวิชา 32480 การจัดการห ้องพัก และการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่
121. ชุดวิชา 32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว*
(* สาหร ับน ักศึกษาวิชาเอกการจ ัดการการท่องเทีย
่ ว สามารถลงทะเบียนชุดวิชานีไ้ ด้)

122. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสาหรับการบริหารการปกครองท ้องที่
123. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
124. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสาหรับนักปกครองท ้องที่
125. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท ้องที่
126. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์และทีด
่ น
ิ สาหรับนั กปกครองท ้องที่
127. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั งิ านสาหรับนั กปกครองท ้องที่
128. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อม
129. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท ้องที่
130. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สาหรับนักปกครองท ้องที่

247

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

249

131. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การบริหารการปกครองท ้องที่
132. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ
133. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
134. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล
135. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น
136. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพืน
้ ฐาน และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล
137. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู ้ใหญ่
138. ชุดวิชา 51111 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลผู ้ใหญ่
139. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
140. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ
141. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
142. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 1
143. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
144. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 2
145. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
146. ชุดวิชา 51311 การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบือ
้ งต ้น
และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
147. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู ้สูงอายุ และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
148. ชุดวิชา 51313 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลทีเ่ ลือกสรร
149. ชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขในชุมชน
150. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น
151. ชุดวิชา 52315 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น การดูแลฟื้ นฟูสภาพและการส่งต่อ
152. ชุดวิชา 52316 การทางานด ้านสาธารณสุขในชุมชน
153. ชุดวิชา 52405 การฝึ กงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
154. ชุดวิชา 52408 การสัมมนาเพือ
่ พัฒนาทักษะด ้านสาธารณสุข
155. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม: การประเมิน
156. ชุดวิชา 54118 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์
157. ชุดวิชา 54121 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
158. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
159. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมความปลอดภัย
160. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
161. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
162. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึ กปฏิบต
ั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
163. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1
164. ชุดวิชา 55311 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมและนวดแผนไทย
165. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
166. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
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167. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
168. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึ กปฏิบต
ั น
ิ วดแผนไทย
169. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
170. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
171. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมแผนไทย
172. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์
173. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
174. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
175. ชุดวิชา 55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึ กปฏิบต
ั ผ
ิ ดุงครรภ์แผนไทย
176. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
177. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
178. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วธิ ป
ี ระเมินทางโภชนาการ
179. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
180. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
181. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
182. ชุดวิชา 72399 การฝึ กงานด ้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
183. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
184. ชุดวิชา 91202 ระบบนิเวศป่ าไม ้และการจัดการ
185. ชุดวิชา 91366 การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้เชิงเศรษฐกิจ
186. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้
187. ชุดวิชา 93256 การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะการผลิตพืช
188. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
189. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง
190. ชุดวิชา 93455 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตพืช
191. ชุดวิชา 93460 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตสัตว์
่ งในธุรกิจการเกษตร
192. ชุดวิชา 94466 การเริม
่ ต ้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสีย
193. ชุดวิชา 96401 ระบบสานั กงานอัตโนมัต ิ
194. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข ้อมูล
195. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้
196. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
197. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
198. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
199. ชุดวิชา 97315 เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครือ
่ งมือและเครือ
่ งจักรกลการผลิต
200. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
201. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
202. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
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203. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
204. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ นูนและพืน
้ ราบ
205. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ ลึก การพิมพ์พน
ื้ ฉลุลายผ ้าและการพิมพ์ไร ้แรงกด
206. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
207. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
208. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
209. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
210. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
211. ชุดวิชา 99311 ระบบสานั กงานอัตโนมัตแ
ิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
212. ชุดวิชา 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาการข ้อมูล
213. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
214. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขน
ั ้ สูง
215. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
216. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
217. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
218. ชุดวิชา 99424 ปั ญญาประดิษฐ์และการเรียนรู ้ของเครือ
่ ง
หล ักสูตรบ ัญชีบ ัณฑิต
1. ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพือ
่ การพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพือ
่ อุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษด ้วยตนเอง
่ สาร
8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบือ
้ งต ้น
่ สารระหว่างวัฒนธรรม
12. ชุดวิชา 14216 การสือ
13. ชุดวิชา 14217 การอ่านร ้อยแก ้วภาษาอังกฤษ
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
18. ชุดวิชา 14321 วรรณคดีเบือ
้ งต ้น
19. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
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20. ชุดวิชา 14422 การนาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
21. ชุดวิชา 14424 วรรณคดีโลก
22. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
23. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพือ
่ การวิจัยและพัฒนา
24. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขน
ั ้ สูง
25. ชุดวิชา 16426 การสร ้างสรรค์งานโฆษณา
่ สิง่ พิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
26. ชุดวิชา 16440 การเขียนสาหรับสือ
่ สิง่ พิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
27. ชุดวิชา 16441 การผลิตสือ
28. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ
้ งต ้น/
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
29. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน
้ สูง/
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
30. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น
31. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง
32. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบือ
้ งต ้น
33. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
34. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์
35. ชุดวิชา 16458 การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
่ ชุมชน
36. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสือ
37. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
38. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
39. ชุดวิชา 20101 พืน
้ ฐานการศึกษา
40. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา
41. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน
42. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวต
ิ และชุมชน
43. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
44. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพระดับปฐมวัยศึกษา
45. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษา
46. ชุดวิชา 21312 สือ
47. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
48. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
่ การสอนระดับประถมศึกษา
49. ชุดวิชา 21322 สือ
50. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุม
่ ทักษะ 1: ภาษาไทย
51. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุม
่ ทักษะ 2: คณิตศาสตร์
52. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
53. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
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54. ชุดวิชา 21411 การสร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ ระดับปฐมวัยศึกษา
ั ระดับปฐมวัยศึกษา
55. ชุดวิชา 21412 การสร ้างเสริมลักษณะนิสย
56. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
57. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ
ั
58. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมลักษณะนิสย
59. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพ
60. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
61. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช ้ภาษาสาหรับครู
62. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สาหรับครู
63. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมศ
ิ าสตร์สาหรับครู
64. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัตศ
ิ าสตร์สาหรับครู
ิ ส์พน
65. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิ สก
ื้ ฐาน
66. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
67. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
68. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลส
ั เบือ
้ งต ้น
69. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
่ การสอนระดับมัธยมศึกษา
70. ชุดวิชา 22302 สือ
71. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
72. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
73. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
74. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สาหรับครู
75. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสาหรับครู
76. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สาหรับครู
77. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สาหรับครู
78. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
79. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิง่ มีชวี ต
ิ
80. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็ น
81. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
82. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
83. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา
84. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิง่ แวดล ้อมสาหรับโรงเรียนและชุมชน
85. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย
86. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสาหรับครู
87. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสาหรับครู
88. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวจ
ิ ารณ์สาหรับครู
89. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสาหรับครู
90. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา
91. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสาหรับครู
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92. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สาหรับครู
93. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา
94. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์
95. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 1
96. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 2
97. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์
98. ชุดวิชา 22452 แคลคูลส
ั ขัน
้ สูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
99. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจานวน
100. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน
101. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
102. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเตรียมประสบการณ์
103. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาทักษะและสร ้างเสริมประสบการณ์
104. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเฉพาะ
105. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข ้อสอบ
106. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
่ การวัดและประเมินผลการศึกษา
107. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา
108. ชุดวิชา 30201 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการบริหาร
109. ชุดวิชา 30202 หลักการบัญชี
110. ชุดวิชา 30203 การเงินธุรกิจและการภาษี อากร
111. ชุดวิชา 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
112. ชุดวิชา 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
113. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง
114. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง
115. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร ้าง
116. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการงานสนามในงานก่อสร ้าง
117. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
118. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
119. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
120. ชุดวิชา 32480 การจัดการห ้องพัก และการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่
121. ชุดวิชา 32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
122. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสาหรับการบริหารการปกครองท ้องที่
123. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
124. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสาหรับนักปกครองท ้องที่
125. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท ้องที่
126. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์และทีด
่ น
ิ สาหรับนั กปกครองท ้องที่
127. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกีย
่ วกับการปฏิบัตงิ านสาหรับนั กปกครองท ้องที่
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128. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อม
129. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท ้องที่
130. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สาหรับนักปกครองท ้องที่
131. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การบริหารการปกครองท ้องที่
132. ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ
133. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
134. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล
135. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น
136. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพืน
้ ฐาน และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล
137. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู ้ใหญ่
138. ชุดวิชา 51111 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลผู ้ใหญ่
139. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
140. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ
141. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
142. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 1
143. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
144. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 2
145. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
146. ชุดวิชา 51311 การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบือ
้ งต ้น
และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
147. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู ้สูงอายุ และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
148. ชุดวิชา 51313 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลทีเ่ ลือกสรร
149. ชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขในชุมชน
150. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น
151. ชุดวิชา 52315 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น การดูแลฟื้ นฟูสภาพและการส่งต่อ
152. ชุดวิชา 52316 การทางานด ้านสาธารณสุขในชุมชน
153. ชุดวิชา 52405 การฝึ กงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
154. ชุดวิชา 52408 การสัมมนาเพือ
่ พัฒนาทักษะด ้านสาธารณสุข
155. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม: การประเมิน
156. ชุดวิชา 54118 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์
157. ชุดวิชา 54121 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
158. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
159. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมความปลอดภัย
160. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
161. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
162. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึ กปฏิบต
ั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
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163. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1
164. ชุดวิชา 55311 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมและนวดแผนไทย
165. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
166. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
167. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
168. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึ กปฏิบต
ั น
ิ วดแผนไทย
169. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
170. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
171. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมแผนไทย
172. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์
173. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
174. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
175. ชุดวิชา 55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึ กปฏิบต
ั ผ
ิ ดุงครรภ์แผนไทย
176. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
177. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
178. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วธิ ป
ี ระเมินทางโภชนาการ
179. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
180. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
181. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
182. ชุดวิชา 72399 การฝึ กงานด ้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
183. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
184. ชุดวิชา 91202 ระบบนิเวศป่ าไม ้และการจัดการ
185. ชุดวิชา 91366 การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้เชิงเศรษฐกิจ
186. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้
187. ชุดวิชา 93256 การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะการผลิตพืช
188. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
189. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง
190. ชุดวิชา 93455 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตพืช
191. ชุดวิชา 93460 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตสัตว์
่ งในธุรกิจการเกษตร
192. ชุดวิชา 94466 การเริม
่ ต ้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสีย
193. ชุดวิชา 96401 ระบบสานั กงานอัตโนมัต ิ
194. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข ้อมูล
195. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้
196. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
197. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
198. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
199. ชุดวิชา 97315 เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครือ
่ งมือและเครือ
่ งจักรกลการผลิต
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200. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
201. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
202. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
203. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
204. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ นูนและพืน
้ ราบ
205. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ ลึก การพิมพ์พน
ื้ ฉลุลายผ ้าและการพิมพ์ไร ้แรงกด
206. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
207. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
208. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
209. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
210. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
211. ชุดวิชา 99311 ระบบสานั กงานอัตโนมัตแ
ิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
212. ชุดวิชา 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาการข ้อมูล
213. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
214. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขน
ั ้ สูง
215. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
216. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
217. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
218. ชุดวิชา 99424 ปั ญญาประดิษฐ์และการเรียนรู ้ของเครือ
่ ง
หล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรบ ัณฑิต
1. ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพือ
่ การพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพือ
่ อุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษด ้วยตนเอง
่ สาร
8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบือ
้ งต ้น
่ สารระหว่างวัฒนธรรม
12. ชุดวิชา 14216 การสือ
13. ชุดวิชา 14217 การอ่านร ้อยแก ้วภาษาอังกฤษ
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
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16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
18. ชุดวิชา 14321 วรรณคดีเบือ
้ งต ้น
19. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
20. ชุดวิชา 14422 การนาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
21. ชุดวิชา 14424 วรรณคดีโลก
22. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
23. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพือ
่ การวิจัยและพัฒนา
24. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขน
ั ้ สูง
25. ชุดวิชา 16426 การสร ้างสรรค์งานโฆษณา
่ สิง่ พิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
26. ชุดวิชา 16440 การเขียนสาหรับสือ
่ สิง่ พิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
27. ชุดวิชา 16441 การผลิตสือ
28. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ
้ งต ้น/
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
29. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน
้ สูง/
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
30. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น
31. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง
32. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบือ
้ งต ้น
33. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
34. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์
35. ชุดวิชา 16458 การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
่ ชุมชน
36. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสือ
37. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
38. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
39. ชุดวิชา 20101 พืน
้ ฐานการศึกษา
40. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา
41. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน
42. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวต
ิ และชุมชน
43. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
44. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพระดับปฐมวัยศึกษา
45. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษา
46. ชุดวิชา 21312 สือ
47. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
48. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
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่ การสอนระดับประถมศึกษา
49. ชุดวิชา 21322 สือ
50. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุม
่ ทักษะ 1: ภาษาไทย
51. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุม
่ ทักษะ 2: คณิตศาสตร์
52. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
53. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
54. ชุดวิชา 21411 การสร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ ระดับปฐมวัยศึกษา
ั ระดับปฐมวัยศึกษา
55. ชุดวิชา 21412 การสร ้างเสริมลักษณะนิสย
56. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
57. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ
ั
58. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมลักษณะนิสย
59. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพ
60. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
61. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช ้ภาษาสาหรับครู
62. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สาหรับครู
63. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมศ
ิ าสตร์สาหรับครู
64. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัตศ
ิ าสตร์สาหรับครู
ิ ส์พน
65. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิ สก
ื้ ฐาน
66. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
67. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
68. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลส
ั เบือ
้ งต ้น
69. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
่ การสอนระดับมัธยมศึกษา
70. ชุดวิชา 22302 สือ
71. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
72. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
73. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
74. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สาหรับครู
75. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสาหรับครู
76. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สาหรับครู
77. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สาหรับครู
78. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
79. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิง่ มีชวี ต
ิ
80. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็ น
81. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
82. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
83. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา
84. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิง่ แวดล ้อมสาหรับโรงเรียนและชุมชน
85. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย
86. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสาหรับครู
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87. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสาหรับครู
88. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวจ
ิ ารณ์สาหรับครู
89. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสาหรับครู
90. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา
91. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสาหรับครู
92. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สาหรับครู
93. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา
94. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์
95. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 1
96. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 2
97. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์
98. ชุดวิชา 22452 แคลคูลส
ั ขัน
้ สูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
99. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจานวน
100. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน
101. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
102. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเตรียมประสบการณ์
103. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาทักษะและสร ้างเสริมประสบการณ์
104. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเฉพาะ
105. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข ้อสอบ
106. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
่ การวัดและประเมินผลการศึกษา
107. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา
108. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง
109. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง
110. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร ้าง
111. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการงานสนามในงานก่อสร ้าง
112. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
113. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
114. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
115. ชุดวิชา 32480 การจัดการห ้องพัก และการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่
116. ชุดวิชา 32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
117. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสาหรับการบริหารการปกครองท ้องที่
118. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
119. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสาหรับนักปกครองท ้องที่
120. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท ้องที่
121. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์และทีด
่ น
ิ สาหรับนั กปกครองท ้องที่
122. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั งิ านสาหรับนั กปกครองท ้องที่
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123. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อม
124. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท ้องที่
125. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สาหรับนักปกครองท ้องที่
126. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การบริหารการปกครองท ้องที่
127. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
128. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล
129. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น
130. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพืน
้ ฐาน และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล
131. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู ้ใหญ่
132. ชุดวิชา 51111 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลผู ้ใหญ่
133. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
134. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ
135. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
136. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 1
137. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
138. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 2
139. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
140. ชุดวิชา 51311 การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบือ
้ งต ้น
และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
141. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู ้สูงอายุ และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
142. ชุดวิชา 51313 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลทีเ่ ลือกสรร
143. ชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขในชุมชน
144. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น
145. ชุดวิชา 52315 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น การดูแลฟื้ นฟูสภาพและการส่งต่อ
146. ชุดวิชา 52316 การทางานด ้านสาธารณสุขในชุมชน
147. ชุดวิชา 52405 การฝึ กงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
148. ชุดวิชา 52408 การสัมมนาเพือ
่ พัฒนาทักษะด ้านสาธารณสุข
149. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม: การประเมิน
150. ชุดวิชา 54118 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์
151. ชุดวิชา 54121 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
152. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
153. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมความปลอดภัย
154. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
155. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
156. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึ กปฏิบต
ั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
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157. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1
158. ชุดวิชา 55311 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมและนวดแผนไทย
159. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
160. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
161. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
162. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึ กปฏิบต
ั น
ิ วดแผนไทย
163. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
164. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
165. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมแผนไทย
166. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์
167. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
168. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
169. ชุดวิชา 55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึ กปฏิบต
ั ผ
ิ ดุงครรภ์แผนไทย
170. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
171. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
172. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วธิ ป
ี ระเมินทางโภชนาการ
173. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
174. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
175. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
176. ชุดวิชา 72399 การฝึ กงานด ้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
177. ชุดวิชา 81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
178. ชุดวิชา 91202 ระบบนิเวศป่ าไม ้และการจัดการ
179. ชุดวิชา 91366 การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้เชิงเศรษฐกิจ
180. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้
181. ชุดวิชา 93256 การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะการผลิตพืช
182. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
183. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง
184. ชุดวิชา 93455 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตพืช
185. ชุดวิชา 93460 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตสัตว์
่ งในธุรกิจการเกษตร
186. ชุดวิชา 94466 การเริม
่ ต ้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสีย
187. ชุดวิชา 96401 ระบบสานั กงานอัตโนมัต ิ
188. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข ้อมูล
189. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้
190. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
191. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
192. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
193. ชุดวิชา 97315 เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครือ
่ งมือและเครือ
่ งจักรกลการผลิต
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194. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
195. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
196. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
197. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
198. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ นูนและพืน
้ ราบ
199. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ ลึก การพิมพ์พน
ื้ ฉลุลายผ ้าและการพิมพ์ไร ้แรงกด
200. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
201. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
202. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
203. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
204. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
205. ชุดวิชา 99311 ระบบสานั กงานอัตโนมัตแ
ิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
206. ชุดวิชา 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาการข ้อมูล
207. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
208. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขน
ั ้ สูง
209. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
210. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
211. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
212. ชุดวิชา 99424 ปั ญญาประดิษฐ์และการเรียนรู ้ของเครือ
่ ง
หมายเหตุ

้ ใดชัน
้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึง่ ทาง
1. สาหรับผู ้สาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชัน
บริหารธุรกิจทีม
่ ใิ ช่ส าขาวิช าการบัญ ชี สาขาวิชาวิท ยาการจัดการ ขอแนะนาให ้นั กศึก ษาลงทะเบียนเรีย นชุดวิช า
32339 การจั ด การการเงิน การตลาด และการด าเนิน งาน ในหมวดวิช าเลือ กเสรี เพื่อ ให ้มีค วามรู ้และจะเป็ น
ประโยชน์ตอ
่ การศึกษาในระดับสูงต่อไป
้ ใดชัน
้ หนึ่งหรือ เทีย บเท่าในสาขาวิช าการบัญ ชี
2. สาหรับผู ้ส าเร็ จการศึก ษา ปวส. หรือ อนุ ปริญ ญา หรือ ปริญ ญาชัน
สาขาวิช าวิท ยาการจัด การ ขอแนะน าให ้นั ก ศึก ษาลงทะเบีย นเรีย นชุด วิช า 32206 สถิต ธ
ิ ุร กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ ในหมวดวิชาเลือกเสรี เพือ
่ ให ้มีความรู ้และจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การศึกษาในระดับสูงต่อไป
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รายชอ
ชาภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ
รายชื
่อชุื่ ดชุวิดชวิาภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)
่ ชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ
รายชือ

รหสั ชุดวิชา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

Business Law and Taxation

30206

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

Human Resource Management Strategy and

32452

องค์การแห่งการเรียนรู ้

Learning Organization

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

Business Finance and Business Law

30209

การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร

Personal Finance and Taxation

32340

การจัดการการเงิน

Financial Management

32303

การจัดการการเงิน การตลาด และ

Financial, Marketing and Operations

32339

การดาเนินงาน

Management

การจัดการการตลาด

Marketing Management

32302

การจัดการการตลาดเพือ
่ การท่องเทีย
่ วและ

Marketing Management for Tourism and

32337

การโรงแรม
การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และ
หลักการตลาด

Hotel
Production and Operations Management and

30210

Principle of Marketing

การจัดการขายและศิลปะการขาย

Sales Management and Salesmanship

32316

่ งและหลักการประกันภัย
การจัดการความเสีย

Risk Management and Principles of Insurance

32332

การจัดการงานก่อสร ้างอย่างยั่งยืน

Sustainable Construction Management

31410

การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อป
ุ ทาน

Marketing Channel and Supply Chain

32473

Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

Strategic Management in Public Sector

33442

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

Strategic Management and

32326

เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
การจัดการทรัพยากรการท่องเทีย
่ วไทย
อย่างยั่งยืน

Competency-based Management
Sustainable Tourism Resources Management

32336

in Thailand

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

32304

การจัดการทรัพยากรอาคาร

Facility Management

31411

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ

Meeting, Incentive, Convention and

32478

และการท่องเทีย
่ วเพือ
่ เป็ นรางวัล

Exhibition Management

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก

Small Business Management and Retailing

32408

การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์และ

Tour Operator and Tour guide and

32477

การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร
ระหว่างประเทศ
การจัดการนวัตกรรมและการจัดการ
เพือ
่ ความยั่งยืน

Travel Agency Management
International Hotel Business and

32486

Restaurant Management
Innovation Management and

32493

Sustainable Management

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

Product and Price Management

32432

การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์

Hotel Management and Strategies

32479

Organization Management and

33309

การจัดการโรงแรม
การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ

Organization Behavior
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รหสั ชุดวิชา

การจัดบริการสาธารณะของท ้องถิน
่

Local Services Management

33447

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์

Recruitment and Selection

33451

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี

Information Technology Application in

32364

การเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ

Financial Accounting and
Managerial Accounting

การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชี
และการตรวจสอบภายใน
การใช ้ภาษาอังกฤษ

Information Technology Application in

32443

Auditing and Internal Auditing
Interaction: Effective Communication

10171

in English
การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั

Contemporary Marketing and

32489

Digital Marketing
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก

International and Global Marketing

32475

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

Institutional Marketing and

32476

การตลาดสินค ้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

Agricultural Marketing and Thai Economy

32414

การบริหารการคลังและการจัดการทุน

Local Finance Administration and

33448

Service Marketing

ในท ้องถิน
่

Local Capital Management

การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

Public Service Administration and Networking

33449

การบริหารการเปลีย
่ นแปลงและนวัตกรรม

Change Administration and Innovation

33443

การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

Urban and Smart City Development

33422

Administration
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ
้ กูล

Compensation and Employee benefits

33450

Administration
การบริหารท ้องถิน
่

Local Administration

33421

การบริหารราชการไทย

Thai Public Administration

33201

การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน

Public and Private Organization Administration

33444

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ

Finance Accounting and Managerial Accounting

30208

การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1 และระบบสารสนเทศ

Intermediate Accounting I and Accounting

32207

ทางการบัญชี
การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2 รายงานการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
ระบบสารสนเทศ
การบัญชีขน
ั ้ สูง 1 และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2

Information System
Intermediate Accounting II, Financial Reporting

32208

and Financial Statements Analysis
Principle of Accounting and Principle of

32209

Information Systems
Advanced Accounting I and

32314

Advanced Accounting II
การบัญชีต ้นทุนและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ

Cost Accounting and Managerial Accounting

32311

การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูงและ

Advanced Managerial Accounting and

32446

การจัดการต ้นทุนเชิงกลยุทธ์

Strategic Cost Management

การบัญชีภาษี อากรและการวางแผนภาษีอากร

Tax Accounting and Tax Planning

32447

การบัญชีและการเงินเพือ
่ งานก่อสร ้าง

Accounting and Finance for Construction

30105

การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อม

Enterperneurship in Small Hotel Business and

32487

และการจัดการทีพ
่ ก
ั ทางเลือก
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

Alternative Accommodation Management
Employee Relations and Compensation
Management

32453
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รายชือ

รหสั ชุดวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Development

33410

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

Investments and Securities Analysis

32457

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Planning

33412

การวิเคราะห์โครงการ

Project Analysis

31405

การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและ

Financial Instruments Analysis and

32490

่
การจัดการสินเชือ

Credit Management

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค

Consumer Behavior Analysis

32333

การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและ

Business Research and Financial Planning

32454

การควบคุมทางการเงิน

and Control

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

Research in Public Administration

33304

การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ

Business Building and Entrepreneurship

32449

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขัน
้ สูง

Advanced Auditing and Internal Auditing

32444

การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

Auditing and Internal Auditing

32324

่ สารและการส่งเสริมการตลาด
การสือ

Marketing Communication and Promotion

32474

คณิตศาสตร์ สถิตธิ รุ กิจ และการวิเคราะห์

Mathematics, Business Statistics and

30212

เชิงปริมาณเพือ
่ การตัดสินใจ

Quantitative Analysis

คณิตศาสตร์และสถิต ิ

Mathematics and Statistics

30205

ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการ

Professional Knowledge for Tourist Guide

32485

ในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการท่องเทีย
่ วและ

and Services in Tourism Industry
Introduction to Tourism and Tourism Industry

32335

Fundamental Knowledge for Tourist Guide

32484

อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์และ
การท่องเทีย
่ วอาเซียน
โครงงานด ้านการจัดการงานก่อสร ้างและ
ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ
งานก่อสร ้าง

and ASEAN Tourism
Construction Management Project and

31414

Professional Experience in
Construction Management

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

Financial Market and Institution

32344

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมและ

Theory and Practice in Construction

31412

การตรวจงานก่อสร ้าง
ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกล
งานก่อสร ้าง
ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการโครงการ
เพือ
่ งานก่อสร ้าง
ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการงานสนาม
ในงานก่อสร ้าง

Supervision and Inspection
Theory and Practice in Management of

31413

Construction Equipment
Theory and Practice in Project Management

31306

for Construction
Theory and Practice in Construction Field

31309

Work Management

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง

Theory and Practice in Construction Planning

31307

ทฤษฎีและปฏิบต
ั ก
ิ ารสารวจปริมาณและ

Theory and Practice in Quantity Survey and

31308

การประมาณราคางานก่อสร ้าง

Cost Estimate in Construction

ทักษะชีวต
ิ

Life Skills

10103

เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการภาครัฐ

Managerial Technique and Tools in Public Sector

33402

เทคนิคและเครือ
่ งมือการบริหาร

Technique and Tools in Human Resource

33456

ทรัพยากรมนุษย์

Management

เทคโนโลยีการก่อสร ้างขนาดใหญ่

Large-scale Construction Technology

31407

เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและ

Occupational Health and Safety

54130

ความปลอดภัย

Management Technology
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สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

่ ชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ
รายชือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
งานก่อสร ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม

Information Technology for Construction

รหสั ชุดวิชา
31305

Management
Information Technology for Tourism Industry

32338

ท่องเทีย
่ ว
ไทยกับสังคมโลก

Thailand and the World Community

10152

ไทยศึกษา

Thai Studies

10151

ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ

International Business and Supply Chain

32343

ห่วงโซ่อป
ุ ทาน

Management

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

International Business and Finance

32455

นโยบาย แผน และโครงการท ้องถิน
่

Local Policy, Plan and Project

33446

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

Public Policy and Planning

33303

นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและ

Service Innovation in Hotel and

32488

ภัตตาคาร

Restaurant Business Industry

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

Public Administrative Concepts and Theories

33208

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการเงิน

Professional Experience in Finance

32456

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการ

Professional Experience in Management

32482

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการจัดการการท่องเทีย
่ ว

Professional Experience in Tourism Management

32495

ประสบการณ์วช
ิ าชีพการตลาด

Professional Experience in Marketing

32435

ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ

Professional Experience in Public Administration

33401

แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ

Business Plan and Business Research

32494

ภาวะผู ้นาและพฤติกรรมองค์การ

Leadership and Organizational Behaviour

32342

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

Khmer for Communication

10163

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

Chinese for Communication

10162

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

Thai for Communication

10161

ภาษาอังกฤษเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว

English for Tourism

11302

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

English for Communication

10111

ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

English for Business

11301

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานโรงแรม

English for Hotel Personnel

11303

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษา

Financial Information System and

32331

ความเป็ นไปได ้ของโครงการ
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ
การวิจัยการตลาด และการศึกษา

Project Feasibility Studies
Marketing Information System and Marketing

32334

Research and Feasibility Study

ความเป็ นไปได ้
ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม

Management Information Systems and

32341

e-Business
Science, Technology and Environment for Life

10141

Managerial Economics and Taxation

32330

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

Economic and Public Finance

33207

สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Business Statistics and Quantitative Analysis

32206

สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน

Society and Culture in the ASEAN Community

10164

สังคมมนุษย์

Human Society

10131

เพือ
่ ชีวต
ิ
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การจัดการและ
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การภาษีอากร
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หลักสูตรการศึกษา
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่ ชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ
รายชือ

สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ

Seminar in Financial Accounting and

รหสั ชุดวิชา
32483

Seminar in Managerial Accounting

หลักกฎหมายเกีย
่ วกับการบริหารราชการไทย

Laws and Regulations in Thai Bureaucracy

33302

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

Principles of Economics

60120

องค์การและการจัดการ และการจัดการ

Organization and Management and

32210

เชิงกลยุทธ์
องค์การและการจัดการ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
องค์ความรู ้ด ้านกระบวนการยุตธิ รรม
หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล
อารยธรรมมนุษย์

Strategic Management
Organization and Management and

32210

Human Resource Management
Principles of Judicial Administration,
Human Rights, and Good Governance
Human Civilization

30211
41463
10121

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัก  พิริยะพรสิริ
นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล
นางสาวเบญจมาศ  นนทรักษ์

ออกแบบปก

หน่วยศิลปะ สำ�นักพิมพ์

จัดทำ�โดย

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำ�นักวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2565

มสธ. แหล่งการศึกษา ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำ�กัด

