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ค าน า 

  
 มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ในฐานะทีเ่ป็นมหาวทิยาลัยในระบบเปิดและมปีณิธานประการหนึ่ง

ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวทิยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชพี และขยายโอกาสทาง

การศกึษาตอ่ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนตน้/ตอนปลาย เพือ่สนองความตอ้งการของบคุคล

และสังคม โดยการจัดระบบการเรียนการสอนทีเ่อือ้อ านวยต่อการศกึษาไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งเขา้ชัน้เรยีน

ตามปกต ิดงัเชน่ทีม่หาวทิยาลัยอืน่ๆ ไดย้ดึถอืปฏบิตัโิดยทัว่ไป 

 เพื่อสนองตอบต่อปณิธานดังกล่าวขา้งตน้ สาขาวชิาวทิยาการจัดการจงึไดเ้ปิดสอนหลักสูตร 

ระดับปรญิญาตรตีัง้แตปี่การศกึษา 2523 – ปัจจุบัน และระดับบัณฑติศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2543 – ปัจจุบัน 

โดยหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีีเ่ปิดสอนและเปิดรับสมัครนักศกึษาใหมใ่นแตล่ะปีการศกึษา ไดแ้ก ่

1. หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ วชิาเอกการจัดการงานกอ่สรา้ง (ตอ่เนือ่ง) 

2. หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ วชิาเอกการจัดการ 

3. หลักสตูรบรหิารธุรกจิบัณฑติ ประกอบดว้ย 3 วชิาเอก คอื วชิาเอกการเงนิ วชิาเอกการตลาด 

และวชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

4. หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 

5. หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ  

เอกสารหลักสตูรการศกึษาสาขาวชิาวทิยาการจัดการฉบับนี้ไดป้ระมวลสาระส าคัญทีส่มัครเป็น

นักศกึษาใหม่ แต่ละปีการศกึษา ควรรูเ้กีย่วกับหลักสตูรระดับปรญิญาตรีดังกล่าว เพื่ออ านวยประโยชน์

ใหแ้กนั่กศกึษาในการวางแผนการเรยีนและการจัดการเรยีนใหส้ามารถส าเร็จการศกึษาไดด้งัทีมุ่ง่หวงั 

 

 

 

      (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาวนิ  ชนิะโชต)ิ 

     ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
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  ความรูเ้ก ีย่วกบัสาขาวชิาการจดัการ 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

 โดยเหตทุีม่หาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาชไดรั้บการสถาปนาขึน้ เพื่อใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชน

ในระบบเปิด ซึง่เป็นการศกึษาดว้ยตนเองโดยอาศัยสือ่การสอนทางไกล การก าหนดสาขาวชิาทีจ่ะเปิดสอน         

ใชห้ลักเกณฑด์า้นความตอ้งการของสังคมและความพรอ้มของมหาวทิยาลัยทีจ่ะใหก้ารศกึษาไดอ้ย่างม ี

คุณภาพตามมาตรฐานเป็นส าคัญ การประเมนิความตอ้งการของสังคมนัน้ไดอ้าศัยแผนพัฒนาเศรษฐกจิ 

และสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่5 แผนการศกึษาแห่งชาต ิและการส ารวจความคดิเห็นของประชาชนทีม่ตี่อ

มหาวทิยาลัยเปิดเป็นพื้นฐาน ส่วนทางดา้นความพรอ้มนั้นไดค้ านึงถงึประสบการณ์และความถนัดของ 

บุคลากรทีจ่ะจัดหาไดใ้นระยะเริม่ตน้ ลักษณะของสาขาวชิาที่เอือ้ต่อการสอนระบบทางไกล และปัจจัย 

เกือ้กลูทางดา้นสือ่การสอนทีม่อียูใ่นสงัคมไทย 

 จากหลักเกณฑด์ังกลา่วขา้งตน้ มหาวทิยาลยัจงึเห็นสมควรเปิดสาขาวชิาวทิยาการจัดการ ซึง่จะ      

เปิดสอนหลักสตูรตา่งๆ ในแขนงวชิาการจัดการงานกอ่สรา้ง แขนงวชิาบรหิารธรุกจิ แขนงวชิาบรหิารรัฐกจิ 

และแขนงวชิาการบญัช ีนับตัง้แตปี่การศกึษา 2523 - 2524 เป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนันี้ 

 หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวชิาวทิยาการจัดการที่เปิดสอนมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม: สป.อว. (เดมิชือ่ ส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา: สกอ.) ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูรแลว้ ดงันี้ 

 หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ วชิาเอกการจัดการงานกอ่สรา้ง (ตอ่เนือ่ง) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สป.อว. ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของหลักสตูรแลว้เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 หลักสตูรบรหิารธุรกจิบัณฑติ วชิาเอกการจัดการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สกอ. ใหค้วาม

เห็นชอบแลว้เมือ่วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2560 

 หลักสตูรบรหิารธุรกจิบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สกอ. ใหค้วามเห็นชอบแลว้เมือ่วันที ่

19 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 หลักสตูรบัญชบีัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สป.อว. ไดพ้ิจารณาความสอดคลอ้งของ

หลักสตูรแลว้เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถัมภรั์บรองวา่เป็น

ปรญิญาตรทีางการบัญชตีามมาตรา 7(6) แหง่พระราชบัญญัตวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 สามารถสมัครเป็น

สมาชกิสามัญของสภาวชิาชพีบัญชฯี ได ้และมคีณุสมบัตขิอขึน้ทะเบยีนฝึกหัดงานเขา้รับการทดสอบเป็น

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตได ้ตามหนังสอืที ่สวบช. 1119/2564 ลงวนัที ่25 มถินุายน พ.ศ. 2564  

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สภามหาวิทยาลัย  

สโุขทยัธรรมาธริาช พจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการพจิารณา 

ความสอดคลอ้งของหลกัสตูรจาก สป.อว. 
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2. วตัถปุระสงค ์

 2.1 วตัถปุระสงคท์ ัว่ไป 

  1) เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลติบัณฑติในสาขาวชิาวทิยาการจัดการ ซึง่เป็นการสนับสนุน      

การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 2) เพือ่สง่เสรมิการวจัิยคน้ควา้ในสาขาวชิาวทิยาการจัดการ เพือ่ความกา้วหนา้ทางวชิาการ

และเพือ่ประโยชนใ์นการพัฒนาประเทศ 

 3)  เพือ่เป็นศนูยบ์รกิารทางวชิาการแกป่ระชาชน ตลอดทัง้การเผยแพร่ความรูด้า้นวทิยาการ

จัดการในหมูนั่กธรุกจิ ขา้ราชการ และนักบรหิารดา้นตา่งๆ 

 4) เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชพีดา้นการบรหิารและการจัดการ 

 2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ วชิาเอกการจดัการงานกอ่สรา้ง (ต่อเนือ่ง)  มวีัตถุประสงค์

เพือ่ผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี้ 

 1) เพื่อผลติบุคลากรทีม่คีวามรูใ้นหลักวชิาการดา้นการจัดการงานก่อสรา้งตามความตอ้งการ

ของอตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง  

 2) เพื่อผลติบุคลากรทีม่ทีักษะในการปฏบิัตงิานดา้นการจัดการงานก่อสรา้งเพื่อใหส้ามารถ

ปฏบิตังิานในหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

   3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทัง้ในภาครัฐและเอกชนในวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การจัดการงานกอ่สรา้ง 

   4)  เพื่อเสริมสรา้งบุคลากรใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม และเจตคตทิี่ดีต่อวชิาชพีการจัดการ 

งานกอ่สรา้ง มรีะเบยีบวนัิย มคีวามซือ่สตัย ์และรับผดิชอบตอ่สงัคม 

  หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ วชิาเอกการจดัการ มวีัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติใหม้ี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้

  1) เพื่อผลติบุคลากรที่มคีวามสามารถในการบรหิารธุรกจิทางดา้นการจัดการใหเ้พียงพอ

และตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

  2) เพื่อเพิ่มพูนความรูใ้นการบริหารธุรกิจทางดา้นการจัดการ อันจะส่งผลใหบุ้คลากร

สามารถปฏบิตังิานในหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  3) เพื่อขยายโอกาสใหผู้ป้ฏบิัตงิานทัง้ในภาครัฐและเอกชนไดม้ีโอกาสพัฒนาและศกึษา

วชิาการบรหิารธรุกจิทางดา้นการจัดการ เพือ่ยกระดบัการท างานในอาชพีใหก้า้วหนา้ยิง่ขึน้ 

   4) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูท้างวชิาการ และความสามารถในทางปฏิบัติอย่าง 

มอือาชพี ทัง้มคีวามส านกึในจรรยาบรรณวชิาชพีเพือ่ยกระดบัมาตรฐานดา้นการจัดการ และเพือ่การพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ผลติบัณฑติใหม้คีณุลักษณะทีพ่งึประสงค์

ดงันี ้

 1) เพื่อผลติบุคลากรทีม่คีวามสามารถในการบรหิารธุรกจิใหเ้พยีงพอและตรงกับความตอ้งการ

ของตลาด 

 2) เพื่อเพิ่มพูนความรูท้างดา้นการบรหิารธุรกจิ อันจะสง่ผลใหบุ้คลากรสามารถปฏบิัตงิาน        

ในหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 3) เพื่อขยายโอกาสใหผู้ป้ฏบิัตงิานทัง้ในภาครัฐและเอกชนไดม้โีอกาสพัฒนาและศกึษา

วชิาการบรหิารธรุกจิ เพือ่ยกระดบัการท างานในอาชพีใหก้า้วหนา้ยิง่ขึน้ 

 4) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูท้างวชิาการ และความสามารถในทางปฏิบัติอย่าง 

มืออาชพี ทัง้มีความส านึกในจรรยาบรรณวชิาชพีเพื่อยกระดับมาตรฐานดา้นการจัดการธุรกจิ และเพื่อ 

การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

 หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติบณัฑติใหม้คีณุลักษณะทีพ่งึประสงคด์งันี้  

   1) เพือ่ผลติบคุลากรทางการบัญชทีีม่คีณุภาพ ไดม้าตรฐานทางวชิาชพี มสีมรรถนะเชงิเทคนคิ

ดา้นวชิาชพี และมจีรรยาบรรณวชิาชพีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ 

 2) เพือ่สง่เสรมิใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาชพีทางการบัญชตีระหนักในภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ

ทางดา้นการบัญชทีีม่ตีอ่กจิการธุรกจิ กจิการไม่แสวงหาก าไร ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย หน่วยงาน 

ทีก่ ากบัดแูล และสาธารณชน 

 หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ มวีัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติใหม้คีุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคด์งันี ้

 1) มคีวามรูค้วามสามารถและสมรรถนะสงูในดา้นบรหิารรัฐกจิใหเ้พยีงพอและตรงกับความตอ้งการ

ขององคก์ารภาครัฐและเอกชน 

 2) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู  ้วธิีการและเทคนิคการบริหารภาครัฐอันจะส่งผลใหบ้ัณฑิต

สามารถปฏบิตังิานในหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3) เพื่อขยายโอกาสใหป้ระชาชนและผูป้ฏบิัตงิานทัง้ในภาครัฐและเอกชนไดพั้ฒนาสมรรถนะ

และศกึษาวชิาการดา้นบรหิารรัฐกจิ เพือ่ยกระดบัการท างานในอาชพีใหก้า้วหนา้ยิง่ขึน้ 

 4) เพื่อพัฒนาบุคคลในองค์การภาครัฐและเอกชนใหม้ีความรูท้างวิชาการบริหาร และเสริม 

สรา้งสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ อีกทั ้งมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความส านึก 

ในจรรยาบรรณวชิาชพีเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรหิารจัดการ และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

ของประเทศ 

 

3. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา 

 มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ต่งตัง้ผูท้รงคุณวฒุจิากสถาบันอุดมศกึษาและหน่วยงานต่างๆ 

เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจ าสาขาวิชาวทิยาการจัดการ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน

การศกึษา การพัฒนาหลักสตูร การสอน การวัดผลและบรกิารทางวชิาการในสาขาวชิาวทิยาการจัดการ ดังมี

รายนามตอ่ไปนี ้

 1) ศาสตราจารย ์ดร.ศภุชยั  ยาวะประภาษ                                              ประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารย ์ดร.ดเิรก  ปัทมสริวิฒัน์ กรรมการ 

3) ศาสตราจารยพ์ษิณุ  จงสถติยว์ัฒนา กรรมการ 

4) รองศาสตราจารย ์ดร.จรีะ  ประทปี กรรมการ 

5) รองศาสตราจารยน์พัินธ ์ เห็นโชคชยัชนะ กรรมการ 

6) อาจารย ์ดร.ไมตร ี วสนัตวิงศ ์ กรรมการ 

7) อาจารย ์ดร.ภริมย ์ แจม่ใส กรรมการ 

8) อาจารยพ์งศโ์พยม  วาศภูต กรรมการ 

9) อาจารยศ์ภุฤกษ์  ศรูางกรู กรรมการ 
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10) อาจารยว์ศิาลท ์ บรูณสนัตกิลู กรรมการ 

11) ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาการจัดการ เลขานุการ 

  (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาวนิ  ชนิะโชต)ิ 

12) เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาการจัดการ ผูช้ว่ยเลขานุการ 

  (อาจารย ์ดร.ณัฐปภัสษ์  จุย้เจรญิ) 

 

4. คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาการจัดการ เพื่อท า

หนา้ทีพ่จิารณาด าเนินงานดา้นบรหิารและวชิาการของสาขาวชิา และปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีส่ภามหาวทิยาลัย

หรอืสภาวชิาการมอบหมาย ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้

 1) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาวนิ  ชนิะโชต ิ ประธานกรรมการ 

 2) รองศาสตราจารย ์ดร.รชพร  จันทรส์วา่ง กรรมการ  

 3) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จริวฒัน ์ เมธาสทุธรัิตน ์ กรรมการ 

 4) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เจรญิศกัดิ ์ แสงฉัตรสวุรรณ กรรมการ 

 5) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พนมพัทธ ์ สมติานนท ์ กรรมการ 

 6) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วศินันท ์ อปุรมัย กรรมการ 

 7) ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์ัก  พริยิะพรสริ ิ กรรมการ 

 8) อาจารย ์วา่ทีร่อ้ยตร ีดร.ภรูพัิฒน ์ ชาญกจิ กรรมการ 

 9) เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาการจัดการ            เลขานุการ 

  (อาจารย ์ดร.ณัฐปภัสษ์  จุย้เจรญิ) 

 10) หัวหนา้หน่วยเลขานุการกจิประจ าสาขาวชิาวทิยาการจัดการ  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

  (นางวงเดอืน  ทองยอ้ย) 

 

5. คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

 5.1 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ วชิาเอกการจดัการงานกอ่สรา้ง (ตอ่เนือ่ง) 

ณัฐศษิฏ ์ ใจสอาด, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.    วศ.บ., วศ.ม., ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา) 

       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

       พระนครเหนอื 

ทพิวรรณ  บณุยเ์พิม่, รองศาสตราจารย ์ดร.    สถ.บ., M.Sc. (Urban Planning),  

       D.Eng. (Construction Management) 

       The Universrity of Tokyo 

นพพร  โทณะวณิก, รองศาสตราจารย ์   สถ.บ., สถ.ม. (การออกแบบชมุชนเมอืง)  

       มหาวทิยาลัยศลิปากร  

ภาสมา  สทุธพิงศ,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์   สถ.บ., ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมอืง)  

       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
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ศตวรรษ  ดว้งแป้น, อาจารย ์    วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 

       สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

       เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

5.2 หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ วชิาเอกการจดัการ  

จรีาภรณ์  สธุัมมสภา, รองศาสตราจารย ์ วท.บ., วท.ม. (คอมพวิเตอร)์,  

พณ.ม. (บรหิารธรุกจิ), 

  Master of Business Systems,  

  Monash University 

ณัฐปภัสษ์  จุย้เจรญิ, อาจารย ์ดร. ศศ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ) 

  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

บรบิรูณ์  ป่ินประยงค,์ อาจารย ์ดร. นศ.บ., บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), 

  D.B.A. (International Business 

Management) Asian Institute of 

Technology 

ปิยะดา  พศิาลบตุร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ บช.บ., M.B.A. (General Management)  

 Mississippi State University 

วราภรณ์  สขุแสนชนานันท,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., บธ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

วฒุภิาค  พูลบัว, อาจารย ์ วท.บ., น.บ., วท.ม. (การจัดการโลจสิตกิส)์ 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

สรุเดช  หวงัทอง, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., บธ.ม. (บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรม) 

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

 เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 5.3 หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  

เจรญิศกัดิ ์ แสงฉัตรสวุรรณ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. บธ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ),  

 Ph.D. (Management Science and 

 Engineering) Kunming University of 

 Science and Technology 

ชชัพล  ทรงสนุทรวงศ,์ รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ.,  

 วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม), 

 ปร.ด. (การจัดการอตุสาหกรรมบรกิารและ

 การทอ่งเทีย่ว) มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ฐาปนา  ฉิน่ไพศาล, รองศาสตราจารย ์ บธ.บ., (เกยีรตนิยิม), บช.ม. (การธนาคาร

และการเงนิ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปภาวลัย ์ สทุธปิระสทิธิ,์ อาจารย ์ วศ.บ., น.บ., M.S. (International 

Marketing) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
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ประภาศร ี พงศธ์นาพาณชิ, รองศาสตราจารย ์ วศ.บ., วศ.ม., บธ.ม.  

 (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

รชพร  จันทรส์วา่ง, รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., M.S. (Hospitality and Tourism),  

 Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University 

วรรณา  ศลิปอาชา, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พศ.บ., พบ.ม. (เทคโนโลยกีารบรหิาร),  

 Ph.D. (Tourism and Hospitality 

 Management) University of Sunderland

อภชิาต ิ ลิม้เมธ,ี อาจารย ์ ศ.บ., น.บ., บช.บ., บธ.ม. (การตลาด 

 การเงนิ) สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์

อภริด ี สราญรมย,์ อาจารย ์ ศ.บ., M.S. (International Marketing) 

 Saint Joseph’s University  

 5.4 หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ  

จัก  พริยิะพรสริ,ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ บธ.บ., บช.บ., บช.ม., 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ธัญญรัศม ์ วศวรรณวัฒน์, รองศาสตราจารย ์ บช.บ., บช.ม. (การบญัช)ี  

 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

เบญจมาศ  จันอ ารุง, อาจารย ์ บช.บ., บช.ม. (การบัญช)ี 

  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

พเยยี  เสงีย่มวบิลู, อาจารย ์ดร. บธ.บ., M.B.A. (Accounting), 

  Ph.D. (Management) 

  Asian Institute of Technology 

พเิชษฐ ์ สทิธโิชคสกลุชยั, รองศาสตราจารย ์ บธ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), บช.ม., 

 บธ.ม., มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

 5.5 หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ   

กาญจนา  บญุยัง, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ., รป.ม., ร.ด. (รัฐศาสตร)์ 

 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

กติตพิงษ์  เกยีรตวิัชรชยั, รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ., น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์,  

 น.ม. (กฎหมายมหาชน), 

 ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ

ภาครัฐ) มหาวทิยาลยัศลิปากร  

จริวฒัน ์ เมธาสทุธรัิตน์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ร.บ. (เกยีรตนิยิม), รป.ม., 

 รป.ด., มหาวทิยาลยัมหดิล 

นราธปิ  ศรรีาม, รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ., รป.ม., รป.ด., 

 มหาวทิยาลัยมหดิล 
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นพพล  อคัฮาด, อาจารย ์ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์, 

 รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ

ภาครัฐ) มหาวทิยาลยัมหดิล 

พนมพัทธ ์ สมติานนท,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ., M.P.A. (Public Administration 

and Urban Studies), Ph.D. 

 (Urban Affairs and Applied Policy) 

University of Akron 

พชิยา  ชวากร, อาจารย ์ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (ยโุรปศกึษา), 

  พบ.ด. (การบรหิารการพัฒนา) 

  สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ลกัษณา  ศริวิรรณ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. B.B.A., รป.ม., รป.ด.  

 (นโยบายสาธารณะ)   

 สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

สปัุญญดา  สนุทรนนธ,์ อาจารย ์ดร.  ศศ.บ., ศษ.บ., วท.ม.  

 (เทคโนโลยกีารบรหิาร), M.A., 

 รป.ด. (การบรหิารทรัพยากรมนุษย)์ 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

สวุดิา  นวมเจรญิ, อาจารย ์ดร. อ.บ., M.A. (Crossways in European 

 Humanities), รป.ด. (นโยบายสาธารณะ

 และการจัดการภาครัฐ) มหาวทิยาลัยมหดิล 

6.  คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 

กลัย ์ ป่ินเกษร, อาจารย ์ดร.   วท.บ., บธ.บ., บธ.ม., ปร.ด. (การจัดการ) 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

กลัยนุช  กติตพิงศพ์ทิยา, อาจารย ์  วท.บ., M.B.A. (Supply Chain Management)  

  University of Wisconsin-Whitewater 

กาญจนา  บญุยัง, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.    ศศ.บ., รป.ม., ร.ด. (รัฐศาสตร)์  

       มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

กิง่พร  ทองใบ, รองศาสตราจารย ์ดร.   ร.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่),  

พศ.ม. (การจัดการทัว่ไป), พบ.ม. (บรหิารธรุกจิ), 

พบ.ด. (การบรหิารการพัฒนา)  

สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

กติตพิงษ์  เกยีรตวิัชรชยั, รองศาสตราจารย ์ดร.   ศศ.บ., น.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์,  

    น.ม. (กฎหมายมหาชน),  

    ปร.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ  

    ภาครัฐ) มหาวทิยาลยัศลิปากร 

จริวฒัน ์ เมธาสทุธรัิตน์, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ร.บ. (เกยีรตนิยิม), รป.ม.,  

 รป.ด., มหาวทิยาลยัมหดิล 
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จัก  พริยิะพรสริ,ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  บธ.บ., บช.บ., บช.ม.,  

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

จ าเนยีร  ราชแพทยาคม, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., รป.ม. (การบรหิารทรัพยากร

มนุษย)์, Ph.D. (Politics and Public 

Administration) University of Pune 

เจรญิศกัดิ ์ แสงฉัตรสวุรรณ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  บธ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ),  

Ph.D. (Management Science and 

Engineering) Kunming University of 

Science and Technology 

ชชัพล  ทรงสนุทรวงศ,์ รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ.,  

 วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม), 

 ปร.ด. (การจัดการอตุสาหกรรมบรกิารและ

 การทอ่งเทีย่ว) มหาวทิยาลัยศลิปากร 

ณัฐปภัสษ์  จุย้เจรญิ, อาจารย ์ดร.  ศศ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ)  

 มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ณัฐศษิฏ ์ ใจสอาด, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.    วศ.บ., วศ.ม., ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา) 

       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

       พระนครเหนอื 

ทพิวรรณ  บณุยเ์พิม่, รองศาสตราจารย ์ดร.   สถ.บ., M.Sc. (Urban Planning),  

       D.Eng. (Construction Management)  

       The University of Tokyo 

เทพศกัดิ ์ บณุยรัตพันธุ,์ รองศาสตราจารย ์ดร.  ร.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)์ (เกยีรตนิยิม), 

       พบ.ด. (การบรหิารการพัฒนา)  

       สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

ธนพร  สวรรคพ์ทิักษ์, อาจารย ์ดร. ศ.บ., M.Sc. (Finance and Management),  

Ph.D. (Finance) University of Wollongong 

ธัญญรัศม ์ วศวรรณวัฒน์, รองศาสตราจารย ์   บช.บ., บช.ม. (การบญัช)ี  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

นพดล  อดุมวศิวกลุ, รองศาสตราจารย ์ดร.   ศศ.บ., ร.ม. (บรหิารรัฐกจิ),  

ศ.ม., ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นพพล  อคัฮาด, อาจารย ์ดร.     ศศ.บ., ศศ.ม. (รัฐศาสตร)์,  

       รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ

       ภาครัฐ) มหาวทิยาลยัมหดิล 

นราธปิ  ศรรีาม, รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., รป.ม. (การปกครองทอ้งถิน่และ

การจัดการเมอืงใหม)่, รป.ด. 

(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) 

มหาวทิยาลัยมหดิล 
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นฤบด ี วรรธนาคม, อาจารย ์ดร.    นศ.บ., นศ.ม., M.phil.  

       (Management Studies),  

       ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) 

       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

เบญจมาศ  จันอ ารุง, อาจารย ์    บช.บ., บช.ม. (การบัญช)ี   

       มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ปภาวลัย ์ สทุธปิระสทิธิ,์ อาจารย ์    วศ.บ., น.บ., M.S. (International  

       Marketing) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ประภาศร ี พงศธ์นาพาณชิ, รองศาสตราจารย ์  วศ.บ., วศ.ม., บธ.ม. (หลกัสตูรภาษาอังกฤษ)  

       สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

พนมพัทธ ์ สมติานนท,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   ศศ.บ., M.P.A. (Public Administration 

       and Urban Studies), Ph.D.  

       (Urban Affairs and Applied Policy) 

       The University of Akron 

พเยยี  เสงีย่มวบิลู, อาจารย ์ดร.     บธ.บ., M.B.A. (Accounting),  

       Ph.D. (Management)  

       Asian Institute of Technology 

พชิยา  ชวากร, อาจารย ์ดร.     ศศ.บ., ศศ.ม. (ยโุรปศกึษา),  

       พบ.ด. (การบรหิารการพัฒนา)  

       สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

พเิชษฐ ์ สทิธโิชคสกลุชยั, รองศาสตราจารย ์  บธ.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), บช.ม., 

บธ.ม., มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

ภาวนิ  ชนิะโชต,ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   บธ.บ., บธ.ม., บธ.ด. (การจัดการ)  

       มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ภรูพัิฒน ์ ชาญกจิ, อาจารย ์วา่ทีร่อ้ยตร ีดร.    วท.บ., M.A.A., D.B.A.,  

       Victoria University  

รชพร  จันทรส์วา่ง, รองศาสตราจารย ์ดร.   ค.บ., M.S. (Hospitality and Tourism),  

       Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University  

ราณี  อสิชิยักลุ, รองศาสตราจารย ์ดร.   ร.บ., M.A. (Public Administration),  

       D.B.A. (Tourism) University  

       of Strathclyde  

ลักษณา  ศริวิรรณ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   B.B.A., รป.ม., รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)  

       สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

วรรณา  ศลิปอาชา, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   พศ.บ., พบ.ม. (เทคโนโลยกีารบรหิาร),  

       Ph.D. (Tourism and Hospitality 

Management) University of Sunderland 

วราภรณ์  สขุแสนชนานันท,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  วศ.บ., บธ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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วศินันท ์ อปุรมัย, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. บธ.บ., M.B.A. (International Business 

and Marketing), D.B.A. (Marketing-

Telecommunication Industry) 

   Southern Cross University 

วฒุภิาค  พูลบัว, อาจารย ์ วท.บ., น.บ., วท.ม. (การจัดการโลจสิตกิส)์ 

   สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ศตวรรษ  ดว้งแป้น, อาจารย ์   วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา)  

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

 เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

สปัุญญดา  สนุทรนนธ,์ อาจารย ์ดร.   ศศ.บ., ศษ.บ., วท.ม.  

 (เทคโนโลยกีารบรหิาร), M.A., 

   รป.ด. (การบรหิารทรัพยากรมนุษย)์ 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

สรุเดช  หวงัทอง, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ., บธ.ม. (บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรม) 

 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

 เจา้คณุทหารลาดกระบงั   

สรุยี ์ เข็มทอง, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร)์, บธ.ม. 

(การจัดการทัว่ไป), Ph.D. (Hospitality, 

Tourism and Marketing)  

       Victoria University 

สวุดิา นวมเจรญิ, อาจารย ์ดร.     อ.บ., M.A. (Crossways in European 

       Humanities), รป.ด. (นโยบายสาธารณะ

       และการจัดการภาครัฐ) มหาวทิยาลยัมหดิล 

อโณทัย  งามวชิยักจิ, รองศาสตราจารย ์ภญ.ดร.   ภ.บ., กต.ม., Ph.D. (Management) 

   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

อภชิาต ิ ลิม้เมธ,ี อาจารย ์  ศ.บ., น.บ., บช.บ., บธ.ม. (การตลาด 

การเงนิ) สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

อภริด ี สราญรมย,์ อาจารย ์     ศ.บ., M.S. (International Marketing) 

     Saint Joseph’s University 

อจัฉรยี ์ ลมิปมนต,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์   บช.บ., บธ.ม. (หลกัสตูรภาษาองักฤษ)  

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อศิเรศ  ศนัสนยีว์ทิยกลุ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ร.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดับหนึง่), M.A. 

(Public Administration and Public 

Policy), Ph.D. (politics) University of York 
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7.  คณาจารยพ์เิศษประจ าสาขาวชิา 

กลัยาน ี ภาคอตั, รองศาสตราจารย ์ดร.   บช.บ., พบ.ม. (บรหิารธรุกจิ),  

M.Bus. (By Research),  

   Ph.D. (Finance) RMIT University 

เฉลมิพงศ ์ มสีมนัย, รองศาสตราจารย ์ดร.   กศ.บ., พบ.ม. (การบรหิารองคก์ารและ

  การจัดการ), สส.ด. (การบรหิารสงัคม) 

  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

นพพร  โทณะวณิก, รองศาสตราจารย ์   สถ.บ., สถ.ม. (การออกแบบชมุชนเมอืง) 

   มหาวทิยาลัยศลิปากร 

เสาวภา  มถีาวรกลุ, รองศาสตราจารย ์   บธ.บ. (เกยีรตนิยิม), พศ.ม. (การตลาด) 

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    

อจัฉรา  ชวีะตระกลูกจิ, รองศาสตราจารย ์   วท.บ., พบ.ม. (บรหิารธรุกจิ)  

   สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

 

นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยไดเ้ชญิคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบันการศกึษาและหน่วยงานอืน่

อกีเป็นจ านวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลติ/ปรับปรุง และผูร้่วมผลติ/ปรับปรุงเอกสารการสอน ซึง่รายนาม

ผูท้รงคณุวฒุเิหลา่นีม้ปีรากฏในเอกสารการสอนทีท่า่นไดผ้ลติ/ปรับปรุง 

8. หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน* 

 สาขาวชิาวทิยาการจัดการ เปิดสอน 5 หลกัสตูร คอื 

 8.1 หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ วชิาเอกการจัดการงานกอ่สรา้ง (ตอ่เนือ่ง) 

 8.2 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ วชิาเอกการจัดการ 

 8.3 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ ประกอบดว้ย 3 วชิาเอก คอื 

 วชิาเอกการเงนิ 

 วชิาเอกการตลาด 

 วชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว 
 8.4 หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 

 8.5 หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ ประกอบดว้ย 3 วชิาเอก คอื 

 วชิาเอกการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และการจัดการเมอืง 
 วชิาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

 

หมายเหต ุ* ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 



หลักสูตรการศึกษา12 15 
 
9. ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา 

 9.1 นักศกึษาทุกคนควรเลอืกศกึษาชดุวชิาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบุตาม

หลักสตูรของตนในแตล่ะภาคการศกึษา โดยอาจศกึษาทุกชดุวชิาทีก่ าหนดหรือจะเลอืกศกึษาเพียงบาง

ชดุวชิาก็ได ้ทัง้นี้ ควรเลอืกศกึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป หมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาบังคับ) กอ่น 

แลว้จงึศกึษาหมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาเลอืก) และหมวดวชิาเลอืกเสรใีนภายหลงั 

9.2 ชดุวชิาโครงงานดา้นการจัดการงานกอ่สรา้งและประสบการณ์วชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง  

ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพี

การตลาด ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการท่องเทีย่ว และชดุวชิาสมัมนาการบัญชกีารเงนิและ

สัมมนาการบัญชเีพื่อการจัดการ และชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีน

เรยีนเมือ่เหลอืไม่เกนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร และนักศกึษาตอ้งเขา้รับการอบรมเขม้เชงิปฏบิัตกิาร 

โดยมกีารประเมนิผลคดิเป็นรอ้ยละ 60 

9.3 นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษาปกตไิดอ้ย่างนอ้ย 1 ชดุวชิา แต ่

ไมเ่กนิ 3 ชดุวชิา สว่นภาคการศกึษาพเิศษใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 1 ชดุวชิา 

 9.4 การเลอืกแผนการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัก าหนด แบ่งออกเป็น 3 แผนการศกึษา 

ดงันี ้

  แผนการศกึษา ก1 จดัการศกึษารูปแบบเดมิ โดยศกึษาดว้ยตนเองและสอบปลายภาค 

(หน่วยที ่1-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

  แผนการศกึษา ก2 จดัการศกึษาโดยใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

(แบ่งการสอบออกเป็น 2 สว่น มกีารสอบกลางภาคในหน่วยที ่1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที ่8-15) 

เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

  แผนการศกึษา ก3 จดัการศกึษาแบบกจิกรรมร่วมเรยีนรู  ้โดยมกีจิกรรมเสรมิการ

เรยีน และใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบง่การสอบออกเป็น 2 สว่น มกีารสอบกลาง

ภาคในหน่วยที ่1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที ่8-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา 
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แผน 

การศกึษา 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

กลางภาค 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

ปลายภาค 

สอบ

ซ่อม 

แผน ก1 

   

หนว่ยที ่1-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 9.00-12.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 13.30-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก2 

 

หนว่ยที ่1-7 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

 

หนว่ยที ่8-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก3 ขว่งที ่1 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่1-7 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

ขว่งที ่2 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่8-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

 

(สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีศ่นูยส์ารสนเทศ โทร. 0 2504 7788) 

   
  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการลงทะเบยีนเรยีน และการเลอืกแผนการศกึษา 

1) นักศกึษาเลอืกแผนการศกึษาของชดุวชิาทีล่งทะเบยีนชดุวชิาในภาคการศกึษานัน้แลว้ 

จะไมส่ามารถเปลีย่นแผนการศกึษาภายหลงัได ้จนกวา่จะลงทะเบยีนใหมใ่นภาคการศกึษาถัดไป 

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลยั

ก าหนดเทา่น ัน้ หากพน้เวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืกแผนการศกึษาไปแลว้ชดุวชิาทีล่งทะเบยีนนัน้จะถูกก าหนดให ้

เป็นแผนการศกึษา ก1 

3) กรณีนกัศกึษาไม่แจง้ความประสงคจ์ะเลอืกแผนการศกึษา ชุดวชิาลงทะเบยีนนั้น 

จะถกูก าหนดเป็นแผนการศกึษา ก1 

4) กรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเพิม่ชุดวชิาในช่วงทีพ่น้ระยะเวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืก

แผนการศกึษาไปแลว้ จะไมส่ามารถเลอืกแผนการศกึษาอืน่ไดโ้ดยชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเพิม่ชดุวชิานัน้จะ

ถกูก าหนดใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1 
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5) นกัศกึษาปกตเิท่าน ัน้จงึจะไดส้ทิธเิลือกแผนการศกึษา ก2 ส าหรับนักศึกษา

ลักษณะพิเศษ นักศกึษาทีส่อบสนามสอบต่างประเทศ นักศกึษาทีเ่ป็นผูต้อ้งขัง และนักศกึษาหลักสตูร

ประกาศนยีบตัร จะถกูก าหนดใหล้งทะเบยีนเรยีนแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้  

6) ชุดวชิาทีน่กัศกึษามสีทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวชิาท ัว่ไป 

(เนน้ทฤษฎเีพยีงอย่างดยีว) ส าหรับชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัติ

ทางดา้นภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวชิาประสบการณ์วชิาชพีฯ จะถูกก าหนดใหเ้ป็น

แผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้ 

9.5 ส าหรับชุดวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสรีนั้น นักศกึษาสามารถเลือกศกึษาจากชุดวชิาต่างๆ  

ทีเ่ปิดสอนในระดับปรญิญาตรี ยกเวน้ชดุวชิาที่ปรากฏตามเกณฑ์การลงทะเบยีนเรียนชดุวชิาเลอืกเสรี 

ในภาคผนวก 

9.6 ส าหรบัหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ วชิาเอกการจดัการงานก่อสรา้ง (ต่อเนือ่ง)

มหาวทิยาลัยไดจั้ดแบ่งใหแ้ต่ละชดุวชิาประกอบดว้ย 2 รายวชิา ซึง่แต่ละรายวชิามีค่าเทยีบเท่า 3 หน่วยกติ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลย ี

พ.ศ. 2560 จ านวน 7 ชดุวชิา ดงันี ้
 

ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
ประกอบดว้ย 2 รายวชิา 

รายวชิา (3 หนว่ยกติ) รายวชิา (3 หนว่ยกติ) 

31306 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจัดการโครงการ 

 เพือ่งานกอ่สรา้ง 

31306 – 1  ทฤษฎกีารจัดการโครงการ

   เพือ่งานกอ่สรา้ง 

31306 – 2  ปฏบิตักิารจัดการโครงการ 

   เพือ่งานกอ่สรา้ง 

31307 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 31307 – 1  ทฤษฎกีารวางแผน 

   งานกอ่สรา้ง 

31307 – 2  ปฏบิตักิารวางแผน 

   งานกอ่สรา้ง 

31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณและ 

 การประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

31308 – 1  ทฤษฎกีารส ารวจปรมิาณ

   และการประมาณราคา 

   งานกอ่สรา้ง 

31308 – 2  ปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณ

   และการประมาณราคา 

   งานกอ่สรา้ง 

31309 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจัดการงานสนาม 

 ในงานกอ่สรา้ง 

31309 – 1  ทฤษฎกีารจัดการ 

   งานสนามในงานกอ่สรา้ง 

31309 – 2  ปฏบิตักิารจัดการ 

   งานสนามในงานกอ่สรา้ง 

31412 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารควบคมุและ 

 การตรวจงานกอ่สรา้ง 

31412 – 1  ทฤษฎกีารควบคมุและ 

   การตรวจงานกอ่สรา้ง 

31412 – 2  ปฏบิตักิารควบคมุและ 

   การตรวจงานกอ่สรา้ง 

31413 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจัดการเครือ่งจักรกล

 งานกอ่สรา้ง   

31413 – 1  ทฤษฎเีครือ่งจักรกล 

   งานกอ่สรา้ง 

31413 – 2  ปฏบิตักิารจัดการ   

   เครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

31414 โครงงานดา้นการจัดการงานกอ่สรา้งและ

 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง  

31414 – 1  โครงงานดา้นการจัดการ

   งานกอ่สรา้ง 

31414 – 2  ประสบการณ์วชิาชพี 

   การจัดการงานกอ่สรา้ง 

 

 ทัง้นี้ ส าหรับนักศกึษาในหลักสตูรเทคโนโลยบีัณฑติ วชิาเอกการจัดการงานกอ่สรา้ง (ตอ่เนื่อง) 

ตอ้งมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการใชแ้ละการเขา้ถงึคอมพิวเตอร์ และอนิเทอร์เน็ตได ้

โดยสะดวก เนื่องจากชดุวชิาฝึกปฏบิัตใินหลักสตูรนี้ใชร้ะบบการเรยีนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพวิเตอร์

และสือ่อเิล็กทรอนกิสเ์ป็นหลัก และนักศกึษาตอ้งสง่งานตามเวลาทีก่ าหนดเป็นประจ า 

9.7  ส าหรบันกัศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑิต (วชิาเอกการจดัการการท่องเที่ยว)          

ก าหนดใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการ

ธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว ซึง่เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะผ่านระบบการศกึษาทางไกล เพื่อให ้

นักศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละและประยุกตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์
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การตดัสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

9.8 ส าหรบันกัศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว) 

ทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีมคัคุเทศก ์ขอแนะน าใหล้งทะเบยีนเรียนชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะ

อาชพีมัคคุเทศกแ์ละการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึง่เป็นชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิัตเิสริมทักษะ  

และออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางที่มหาวทิยาลัยก าหนด ควบคู่กบัชุดวชิา 32484 ความรูพ้ ืน้ฐาน 

ของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

9.9 ส าหรบัหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลัยไดจ้ัดแบ่งใหแ้ต่ละชุดวชิาประกอบดว้ย  

2 รายวชิา ซึง่แต่ละรายวชิามีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกติ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศสภาวชิาชพีบัญช ี

ฉบับที่ 17/2552 เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชแีละขอ้ก าหนดของสภาวชิาชพีบัญช ี 

เรือ่งหลักเกณฑก์ารพจิารณาคณุวฒุกิารศกึษาของผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต พ.ศ. 2549 

จ านวน 11 ชดุวชิา ดงันี ้
 

ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
ประกอบดว้ย 2 รายวชิา 

รายวชิา (3 หนว่ยกติ) รายวชิา (3 หนว่ยกติ) 

30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  30206 – 1 กฎหมายธรุกจิ 30206 – 2 การภาษีอากร  

32207 การบญัชขีัน้กลาง 1 และ 

 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

32207 – 1 การบญัชขีัน้กลาง 1  

 

32207 – 2 ระบบสารสนเทศ 

 ทางการบญัช ี 

32208 การบญัชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิ 

  และการวเิคราะหง์บการเงนิ  

32208 – 1 การบญัชขีัน้กลาง 2  32208 – 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะห ์

 งบการเงนิ 

32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้ 

 เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ  

32209 – 1 การบญัชขีัน้ตน้  32209 – 2 หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกับระบบ 

 สารสนเทศ 

32210 องคก์ารและการจัดการ 

 และการจัดการเชงิกลยทุธ ์ 

32210 – 1 องคก์ารและการจัดการ  32210 – 2 การจัดการเชงิกลยทุธ ์ 

32311 การบญัชตีน้ทนุและ 

 การบญัชเีพือ่การจัดการ 

32311 – 1 การบญัชตีน้ทนุ 32311 – 2 การบญัชเีพือ่การจัดการ  

32314 การบญัชขีัน้สงู 1 และ การบญัชขีัน้สงู 2  32314 – 1 การบญัชขีัน้สงู 1  32314 – 2 การบญัชขีัน้สงู 2  

32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน  32324 – 1 การสอบบญัช ี 32324 – 2 การตรวจสอบภายใน 

32339 การจัดการการเงนิ  

 การตลาด และการด าเนนิงาน 

32339 – 1 การจัดการการเงนิ  32339 – 2 การจัดการการตลาด 

 และการด าเนนิงาน 

32447 การบญัชภีาษีอากรและ 

 การวางแผนภาษีอากร  

32447 – 1 การบญัชภีาษีอากร  32447 – 2 การวางแผน 

 ภาษีอากร  

32483 สมัมนาการบญัชกีารเงนิและ 

 สมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ 

32483 – 1 สมัมนาการบญัช ี

 การเงนิ  

32483 – 2 สมัมนาการบญัช ี 

 เพือ่การจัดการ 

 

  และสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถัมภรั์บรองใหเ้ป็นปรญิญาตรวีชิาการบญัชตีาม มาตรา 7 

(6) แห่งพระราชบัญญัตวิชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 สามารถสมัครเป็นสมาชกิสามัญของสภาวชิาชพีบัญชไีด ้

และมีคุณสมบัตขิอขึน้ทะเบยีนฝึกหัดงานและเขา้รับการทดสอบเป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตได ้ตามหนังสอื 

ที ่สวบช. 1119/2564 ลงวนัที ่25 มถินุายน พ.ศ. 2564 

 9.10 เอกสารหลักสตูรฉบับนี้จัดท าขึน้เพือ่ใชป้ระโยชนส์ าหรับผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษาใหม่ทัง้ภาคตน้ 

และภาคปลาย ของมหาวทิยาลัย 
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การตดัสนิใจ และการจัดการธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  

9.8 ส าหรบันกัศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว) 

ทีต่อ้งการใบประกอบวชิาชพีมคัคุเทศก ์ขอแนะน าใหล้งทะเบยีนเรียนชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะ

อาชพีมัคคุเทศกแ์ละการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึง่เป็นชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิัตเิสริมทักษะ  

และออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางที่มหาวทิยาลัยก าหนด ควบคู่กบัชุดวชิา 32484 ความรูพ้ ืน้ฐาน 

ของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

9.9 ส าหรบัหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลัยไดจ้ัดแบ่งใหแ้ต่ละชุดวชิาประกอบดว้ย  

2 รายวชิา ซึง่แต่ละรายวชิามีค่าเทียบเท่า 3 หน่วยกติ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศสภาวชิาชพีบัญช ี

ฉบับที่ 17/2552 เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีทางการบัญชแีละขอ้ก าหนดของสภาวชิาชพีบัญช ี 

เรือ่งหลักเกณฑก์ารพจิารณาคณุวฒุกิารศกึษาของผูข้อขึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต พ.ศ. 2549 

จ านวน 11 ชดุวชิา ดงันี ้
 

ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
ประกอบดว้ย 2 รายวชิา 

รายวชิา (3 หนว่ยกติ) รายวชิา (3 หนว่ยกติ) 

30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  30206 – 1 กฎหมายธรุกจิ 30206 – 2 การภาษีอากร  

32207 การบญัชขีัน้กลาง 1 และ 

 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

32207 – 1 การบญัชขีัน้กลาง 1  

 

32207 – 2 ระบบสารสนเทศ 

 ทางการบญัช ี 

32208 การบญัชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิ 

  และการวเิคราะหง์บการเงนิ  

32208 – 1 การบญัชขีัน้กลาง 2  32208 – 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะห ์

 งบการเงนิ 

32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้ 

 เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ  

32209 – 1 การบญัชขีัน้ตน้  32209 – 2 หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกับระบบ 

 สารสนเทศ 

32210 องคก์ารและการจัดการ 

 และการจัดการเชงิกลยทุธ ์ 

32210 – 1 องคก์ารและการจัดการ  32210 – 2 การจัดการเชงิกลยทุธ ์ 

32311 การบญัชตีน้ทนุและ 

 การบญัชเีพือ่การจัดการ 

32311 – 1 การบญัชตีน้ทนุ 32311 – 2 การบญัชเีพือ่การจัดการ  

32314 การบญัชขีัน้สงู 1 และ การบญัชขีัน้สงู 2  32314 – 1 การบญัชขีัน้สงู 1  32314 – 2 การบญัชขีัน้สงู 2  

32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน  32324 – 1 การสอบบญัช ี 32324 – 2 การตรวจสอบภายใน 

32339 การจัดการการเงนิ  

 การตลาด และการด าเนนิงาน 

32339 – 1 การจัดการการเงนิ  32339 – 2 การจัดการการตลาด 

 และการด าเนนิงาน 

32447 การบญัชภีาษีอากรและ 

 การวางแผนภาษีอากร  

32447 – 1 การบญัชภีาษีอากร  32447 – 2 การวางแผน 

 ภาษีอากร  

32483 สมัมนาการบญัชกีารเงนิและ 

 สมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ 

32483 – 1 สมัมนาการบญัช ี

 การเงนิ  

32483 – 2 สมัมนาการบญัช ี 

 เพือ่การจัดการ 

 

  และสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถัมภรั์บรองใหเ้ป็นปรญิญาตรวีชิาการบญัชตีาม มาตรา 7 

(6) แห่งพระราชบัญญัตวิชิาชพีบัญช ีพ.ศ. 2547 สามารถสมัครเป็นสมาชกิสามัญของสภาวชิาชพีบัญชไีด ้

และมีคุณสมบัตขิอขึน้ทะเบยีนฝึกหัดงานและเขา้รับการทดสอบเป็นผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตได ้ตามหนังสอื 

ที ่สวบช. 1119/2564 ลงวนัที ่25 มถินุายน พ.ศ. 2564 

 9.10 เอกสารหลักสตูรฉบับนี้จัดท าขึน้เพือ่ใชป้ระโยชนส์ าหรับผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษาใหม่ทัง้ภาคตน้ 

และภาคปลาย ของมหาวทิยาลัย 
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 9.11 การประเมินผลชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัตเิสรมิทักษะและชุดวชิาประสบการณ์วชิาชพีของ

สาขาวชิาฯ จะแบ่งการประเมนิผลออกเป็น 2 สว่น คอื ภาคทฤษฎี และภาคปฏบิัต ิตอ้งสอบผ่านทัง้ 2 สว่น 

จงึจะถอืว่าสอบผ่าน หากนักศกึษาท่านใดทีส่อบไม่ผ่านส่วนใดส่วนหนึ่ง ขอใหนั้กศกึษาเขา้สอบซ่อมเฉพาะ 

ในส่วนนัน้ โดยมหาวทิยาลัยจะเก็บคะแนนส่วนทีนั่กศกึษาสอบผ่านไวจ้นกว่านักศกึษาจะสอบผ่านไดท้ัง้

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

9.12 ขอใหน้กัศกึษาใชเ้อกสารหลกัสูตรฉบบันีเ้ป็นคูม่อืในการศกึษาตลอดหลกัสูตร กรณีที่

นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาที่แนะน าไว  ้ขอให้

นกัศกึษาวางแผนการศกึษาโดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาใน

ภาคการศึกษาต่างๆ และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกนั เนื่องจากมหาวทิยาลยัอนุญาตให้

นกัศกึษาเขา้สอบไดเ้พยีงชุดวชิาเดยีวในแตล่ะคาบการสอบ 

9.13 หากนักศกึษามีปัญหาเกีย่วกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนต่างๆ วธิีการศกึษา    

ชดุวชิา สามารถขอค าปรกึษาทีส่าขาวชิาฯ ได ้โดยเขยีนจดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยูน่ี ้

 ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาการจัดการ 

 มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด 

 อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

 โทรศพัท ์0 2503 3568 หรอื 0 2504 8181 - 6 

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

9.14 หากนักศกึษามปัีญหาเกีย่วกับการลงทะเบยีนเรยีน การเทยีบงานรายวชิา การโอน/การเทยีบ

แทนชุดวชิา การเพิ่ม/ถอนชุดวชิา การยา้ยสังกัดสาขาวชิา แขนงวชิาและวชิาเอก การเปลีย่นค าน าหนา้ชือ่ - 

ชือ่สกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศกึษา การลาพักการศึกษา การลาออกจากการเป็น

นักศกึษา การขอรับใบประเมนิผลการศกึษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศกึษา การขอรับใบรายงานผล

การศกึษา รวมทัง้การรอ้งเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกจิกรรมการศกึษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศกึษา การ

ลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอค าปรกึษาที่ส านักทะเบยีนและวัดผลได ้โดยเขยีนใบค ารอ้งทั่วไป 

(มสธ.11) จดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร หรอื E-mail ตามทีอ่ยูน่ี ้

  ส านักทะเบยีนและวดัผล 

  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

  ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด 

  อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

  โทรศพัท ์0 2503 3598 - 9 หรอื 0 2503 3632 หรอื 0 2504 7231 – 6 หรอื 

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

  ศนูยส์ารสนเทศ (Call Center) โทรศพัท ์0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th  

  หรอื ศนูยว์ทิยบรกิารและชมุชนสมัพันธ ์มสธ. ทัง้ 11 แหง่ ทั่วประเทศ  

  (ศกึษาจากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th) 

 

หมายเหต ุ แบบฟอร์ใบค ารอ้งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ขา้งตน้ นักศกึษาสามารถส าเนาแบบฟอร์มดังกล่าวไดจ้ากคู่มือนักศึกษา  

 หรอื download ไดจ้ากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th/Offices/นre/Adre/Form/default.asp 
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รายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)



หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Construction Management

(Continuing Program)
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หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ  

วชิาเอกการจดัการงานกอ่สรา้ง (ตอ่เนือ่ง) 

Bachelor of Technology Program in Construction Management 

  (Continuing Program) 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  เทคโนโลยบีณัฑติ (การจัดการงานกอ่สรา้ง) 

 อกัษรย่อ  ทล.บ. (การจัดการงานกอ่สรา้ง) 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ Bachelor of Technology (Construction Management) 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ B.Tech. (Construction Management) 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

 1. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาชา่งกอ่สรา้ง 

ชา่งโยธา ชา่งเทคนิคสถาปัตยกรรม ชา่งส ารวจ วศิวกรรมการทาง วศิวกรรมชลประทาน วศิวกรรมโยธา 

หรอื 

 2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยม ี       

พืน้ความรูเ้ดมิ ปวช. กอ่สรา้ง และมปีระสบการณ์การท างานดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกับการกอ่สรา้ง หรอื 

 3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรมใน

สาขาวชิาเทคนคิวศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิาเทคนคิวศิวกรรมโยธา สาขาวชิาเทคนคิสถาปัตยกรรม หรอื 

 4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรศีลิปบัณฑติ (มัณฑนศลิป์) เฉพาะสาขาวชิาการออกแบบตกแต่ง

ภายใน ปรญิญาตรชีา่งชลประทานบณัฑติ หรอื  

 5. ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมเครือ่งกล) หรอืสถาปัตยกรรมศาสตร ์(สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมภายใน 

ภมูสิถาปัตยกรรม) 

 

หมายเหต ุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวชิาชพีเทคนคิ (ปวท.) ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรมในสาขาวชิาเทคนคิวศิวกรรมส ารวจ 

สาขาวชิาเทคนคิวศิวกรรมโยธา สาขาวชิาเทคนคิสถาปัตยกรรม ใหศ้กึษาเพิม่เตมิดงันี ้

1. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา โดยเลอืกจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

1) ชดุวชิา 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

2) ชดุวชิา 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

2. หมวดวชิาเฉพาะ (วชิาเฉพาะดา้น) 3 ชดุวชิา คอื 

1) ชดุวชิา 31305 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง 

2) ชดุวชิา 31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ ่

3) ชดุวชิา 31410 การจัดการงานกอ่สรา้งอยา่งยั่งยนื 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทยีบเท่าในสาขาวชิาชา่งก่อสรา้ง ชา่งโยธา ชา่งเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ช่างส ารวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ  ปวส . สาขาวิชา 

เทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรูเ้ดิม ปวช. ก่อสรา้งและมีประสบการณ์การท างานดา้นที ่

เกี่ยวข อ้งกับการก่อสรา้ง  หรือปริญญาตรีศ ิลปบัณฑิต  (มัณฑนศิล ป์ )  เฉพาะสาขาวิชา 

การออกแบบตกแต่งภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ในสาขาวิช าวิศ วกรรมศาสต ร์ (วิศ วกรรมโยธา วิศ วกรรมไฟ ฟ้ า วิศ วกรรม เค รื่อ งกล )  

หรอืสถาปัตยกรรมศาสตร ์(สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมภายใน ภมูสิถาปัตยกรรม) 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป        3                      18 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    9                      54 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี        1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                       13                      78 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

     10121  อารยธรรมมนุษย ์

     10131  สงัคมมนุษย ์

     10151  ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 9 ชุดวชิา (54 หนว่ยกติ) 

   วชิาเฉพาะพืน้ฐาน 3 ชุดวชิา  

   กลุม่วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์

   30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

   กลุม่วชิาพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี

   31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง** 

   31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง** 

   วชิาเฉพาะดา้น 6 ชุดวชิา  

   บงัคบั 5 ชุดวชิา 

   31307 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารวางแผนงานกอ่สรา้ง** 

   31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง** 

   31309 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง** 

   31412 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง** 

   31414 โครงงานดา้นการจัดการงานกอ่สรา้งและประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ  

     งานกอ่สรา้ง*** 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัอิอนไลน ์

 *** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   30105 การบญัชแีละการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง 

   31305 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง 

   31405 การวเิคราะหโ์ครงการ 

   31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ ่

   31410 การจัดการงานกอ่สรา้งอย่างยั่งยนื 

   31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร 

   32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

   54130 เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอุตสาหกรรม ในสาขาวชิาเทคนิควศิวกรรมส ารวจ สาขาวชิา

เทคนคิวศิวกรรมโยธา และสาขาวชิาเทคนคิสถาปัตยกรรม 

 
  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

    ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป              4   24  

  ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                                                    12   72  

  ค.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี              1    6  

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                      17    102 

  (2)  รายละเอยีดของหลกัสูตร 

    ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั 3 ชุดวชิา 

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 

    และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

    10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

    10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

   วชิาเฉพาะพืน้ฐาน 3 ชุดวชิา 

   กลุม่วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์

   30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

   กลุม่วชิาพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี

   31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง* 

   31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง* 

     

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัอิอนไลน ์
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   วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา  

   บงัคบั 8 ชุดวชิา 

   31305 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง 

   31307 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารวางแผนงานกอ่สรา้ง* 

   31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง* 

   31309 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง* 

   31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ ่

   31410 การจัดการงานกอ่สรา้งอย่างยั่งยนื 

   31412 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง* 

   31414 โครงงานดา้นการจัดการงานกอ่สรา้งและประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ  

     งานกอ่สรา้ง** 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   30105 การบญัชแีละการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง 

   31405 การวเิคราะหโ์ครงการ 

   31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร 

   32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร 

   54130 เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัอิอนไลน ์

 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาชา่งก่อสรา้ง ชา่งโยธา ชา่งเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ชา่งส ารวจ วศิวกรรมการทาง วศิวกรรมชลประทาน วศิวกรรมโยธา หรือ ปวส. สาขาวชิาเทคนิค

อตุสาหกรรม โดยมพีืน้ความรูเ้ดมิ ปวช. กอ่สรา้งและมปีระสบการณ์การท างานดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ก่อสรา้ง หรือปรญิญาตรีศลิปบัณฑิต (มัณฑนศลิป์) เฉพาะสาขาวชิาการออกแบบตกแต่งภายใน 

ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ์

(วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมเครือ่งกล) หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมหลัก 

สถาปัตยกรรมภายใน ภมูสิถาปัตยกรรม) 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

31306 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ     

 โครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง*     

31307 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารวางแผน     

 งานกอ่สรา้ง*     

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์

31412 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารควบคมุ   31412 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารควบคมุ 

 และการตรวจงานกอ่สรา้ง*    และการตรวจงานกอ่สรา้ง* 

- - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

30105 การบัญชแีละการเงนิ   30105 การบัญชแีละการเงนิ 

 เพือ่งานกอ่สรา้ง**    เพือ่งานกอ่สรา้ง** 

31305 เทคโนโลยสีารสนเทศ   31305 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง**    เพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง** 

31405 การวเิคราะหโ์ครงการ**   31405 การวเิคราะหโ์ครงการ** 

31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง   31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง 

 ขนาดใหญ่    ขนาดใหญ่ 

31410 การจัดการงานกอ่สรา้ง   31410 การจัดการงานกอ่สรา้ง 

 อยา่งย่ังยนื    อยา่งย่ังยนื 

31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร**   31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร** 

32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการ   32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการ 

 และการภาษีอากร    และการภาษีอากร 

54130 เทคโนโลยกีารจัดการ   54130 เทคโนโลยกีารจัดการ 

 อาชวีอนามัย    อาชวีอนามัย 

 และความปลอดภัย    และความปลอดภัย 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัอิอนไลน ์

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 31413 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   เครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง*   31306 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ 

  31308 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารส ารวจ    โครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง* 

   ปรมิาณและการประมาณ   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   ราคางานกอ่สรา้ง*     

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ   30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

  31309 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ   31309 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ 

   งานสนามในงานกอ่สรา้ง*    งานสนามในงานกอ่สรา้ง* 

3 ตน้ 31414 โครงงานดา้นการจัดการ 3 ตน้ 31307 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิาร 

   งานกอ่สรา้งและประสบการณ์    วางแผนงานกอ่สรา้ง* 

   วชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง   31308 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารส ารวจ 

       ปรมิาณและการประมาณ 

       ราคางานกอ่สรา้ง* 

      31413 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ 

       เครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง* 

 ปลาย    ปลาย 31414 โครงงานดา้นการจัดการ 

       งานกอ่สรา้งและประสบการณ์ 

       วชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง 

 

2. ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวชิาเทคนิควิศวกรรมส ารวจ 

 สาขาวชิาเทคนคิวศิวกรรมโยธา และสาขาวชิาเทคนคิสถาปัตยกรรม 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

 31306 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ    

   โครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง*    

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร    

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร    

 ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์ ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

  31412 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารควบคมุ  31412 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารควบคมุ 

   และการตรวจงานกอ่สรา้ง*   และการตรวจงานกอ่สรา้ง* 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัอิอนไลน ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 31307 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารวางแผน 2 ตน้ 31306 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ 

  

31413 

งานกอ่สรา้ง* 

ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ 

   

- - - - -  

โครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง* 

ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  เครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง*   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

 - - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

30105     การบัญชแีละการเงนิ 

  30105 

 

31405 

การบัญชแีละการเงนิ 

เพือ่งานกอ่สรา้ง 

การวเิคราะหโ์ครงการ 

  เพือ่งานกอ่สรา้ง   31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร 

 31405    การวเิคราะหโ์ครงการ   32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการ 

 31411 

32330 

 

54130 

การจัดการทรัพยากรอาคาร 

เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการ 

และการภาษีอากร** 

เทคโนโลยกีารจัดการ 

   

54130 

 

และการภาษีอากร** 

เทคโนโลยกีารจัดการ 

อาชวีอนามัย 

และความปลอดภัย 

  อาชวีอนามัย   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  และความปลอดภัย   10111 

10161 

ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

 ปลาย 31309 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ  ปลาย 31309 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ 

   งานสนามในงานกอ่สรา้ง*    งานสนามในงานกอ่สรา้ง* 

  31407 การจัดการงานกอ่สรา้ง   31410 การจัดการงานกอ่สรา้ง 

   อยา่งย่ังยนื    อยา่งย่ังยนื 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

3 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 3 ตน้ 31305 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  31305 เทคโนโลยสีารสนเทศ    เพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง 

   เพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง   31307 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารวางแผน 

  31308 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารส ารวจ    งานกอ่สรา้ง* 

   ปรมิาณและการประมาณ   31413 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการ 

   ราคางานกอ่สรา้ง*    เครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง* 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัอิอนไลน ์

 ** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง 3 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   ขนาดใหญ่   10151 ไทยศกึษา 

  31414 โครงงานดา้นการจัดการ   31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้ง 

   งานกอ่สรา้งและประสบการณ์    ขนาดใหญ่ 

   วชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง     

4 ตน้   4 ตน้ 31308 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารส ารวจ 

       ปรมิาณและการประมาณ 

       ราคางานกอ่สรา้ง* 

      31414 โครงงานดา้นการจัดการ 

       งานกอ่สรา้งและประสบการณ์ 

       วชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

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

วิชาเอกการจัดการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)



หลักสูตรการศึกษา28

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ วชิาเอกการจดัการ

Bachelor of Business Administration Program in Management

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  บรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจัดการ) 

 อกัษรยอ่  บธ.บ. (การจัดการ) 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Bachelor of Business Administration (Management) 

 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  B.B.A. (Management) 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 

รับรอง หรอื 

2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/

บรหิารธุรกจิ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอก

การเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มใิช่ประเภทวชิา 

พณชิยกรรม/บรหิารธรุกจิ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

 6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

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

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  5 30 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  22 132 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั 3 ชุดวชิา 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 

และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิา 

   กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์ 

10103 ทกัษะชวีติ  

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

10164 สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน  

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

10131 สงัคมมนุษย ์

10152 ไทยกับสงัคมโลก 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน  8  ชุดวชิา   

11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

30210 การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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 วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา  

 บงัคบั 6 ชุดวชิา 

 32326   การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

 32341   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 32342   ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

 32452   กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 32482   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

 32493   การจัดการนวตักรรมและการจัดการเพือ่ความยั่งยนื  

 และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

 กลุม่วชิาการจดัการท ัว่ไปและทรพัยากรมนุษย ์

 32343   ธรุกจิระหวา่งประเทศและการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

 32408   การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

 32453   การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

 กลุม่วชิาผูป้ระกอบการ 

 32449   การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 32494   แผนธรุกจิและการวจิัยธรุกจิ 

 กลุม่วชิาการเงนิ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย 

 32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร 

 กลุม่วชิาการตลาด 

 32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

 32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธุรกจิ หรืออนุปริญญา  

หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  3 18 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                     10 60 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี              1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่              14 84 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา  

  30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  30210 การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

 วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา  

 บงัคบั 6 ชุดวชิา 

 32326   การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

 32341   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 32342   ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

 32452   กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 32482   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

 32493   การจัดการนวตักรรมและการจัดการเพือ่ความยั่งยนื 

 และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

 กลุม่วชิาการจดัการท ัว่ไปและทรพัยากรมนุษย ์

 32343   ธรุกจิระหวา่งประเทศและการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

 32408   การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

 32453   การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

 กลุม่วชิาผูป้ระกอบการ 

 32449   การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 32494   แผนธรุกจิและการวจิัยธรุกจิ 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 กลุม่วชิาการเงนิ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย                

 32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร                          

 กลุม่วชิาการตลาด 

 32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

 32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

     ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม /บรหิารธุรกจิ หรอือนุปรญิญาหรอื

เทียบเท่าที่มิใช่สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร  

และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ   

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป   3  18 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    16  96 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1   6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                        20   120 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 8 ชุดวชิา   

  11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

 30205   คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

 30208   การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

 30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

 30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 32206   สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
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 วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา  

 บงัคบั 6 ชุดวชิา 

 32326   การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

 32341   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 32342   ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

 32452   กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 32482   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

 32493   การจัดการนวตักรรมและการจัดการเพือ่ความยั่งยนื 

 และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

 กลุม่วชิาการจดัการท ัว่ไปและทรพัยากรมนุษย ์

 32343   ธรุกจิระหวา่งประเทศและการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

 32408   การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

 32453   การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

 กลุม่วชิาผูป้ระกอบการ 

 32449   การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 32494   แผนธรุกจิและการวจิัยธรุกจิ 

 กลุม่วชิาการเงนิ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย                

 32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร                          

 กลุม่วชิาการตลาด 

 32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

 32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

4. ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               1  6 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                     10 60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี               1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                         12 72 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 



หลักสูตรการศึกษา34

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
จัด

กา
ร

36 
 
  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30210 การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

   32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  

 วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา  

 บงัคบั 6 ชุดวชิา 

 32326   การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

 32341   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 32342   ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

 32452   กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 32482   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

 32493   การจัดการนวตักรรมและการจัดการเพือ่ความยั่งยนื 

 และเลอืก 1 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

 กลุม่วชิาการจดัการท ัว่ไปและทรพัยากรมนุษย ์

 32343   ธรุกจิระหวา่งประเทศและการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

 32408   การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

 32453   การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

 กลุม่วชิาผูป้ระกอบการ 

 32449   การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 32494   แผนธรุกจิและการวจิัยธรุกจิ 

 กลุม่วชิาการเงนิ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย                

 32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร 

 กลุม่วชิาการตลาด 

 32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

 32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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5. ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งที่มใิช่สาขาวชิาบริหารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป   1  6 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    16                    96 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                        18                   108 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน  8  ชุดวชิา   

  11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

 30205   คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

 30208   การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

 30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

 30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 32206   สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา  

 บงัคบั 6 ชุดวชิา 

 32326   การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

 32341   ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 32342   ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

 32452   กลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 32482   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ* 

 32493   การจัดการนวตักรรมและการจัดการเพือ่ความยั่งยนื 

 และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาตอ่ไปนี ้

 กลุม่วชิาการจดัการท ัว่ไปและทรพัยากรมนุษย ์

 32343   ธรุกจิระหวา่งประเทศและการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

 32408   การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

 32453   การพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 



หลักสูตรการศึกษา36

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
จัด

กา
ร

38 
 
 กลุม่วชิาผูป้ระกอบการ 

 32449   การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 32494   แผนธรุกจิและการวจิัยธรุกจิ 

 กลุม่วชิาการเงนิ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย                

 32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร     

 กลุม่วชิาการตลาด 

 32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

 32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

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

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ     

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     

 ปลาย 30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  เลอืก 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

  10103 ทักษะชวีติ    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  10121 อารยธรรมมนุษย ์   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน   10131 สังคมมนุษย ์

  และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้   10152 ไทยกับสังคมโลก 

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10152 ไทยกับสังคมโลก     

2 ตน้ 30210 การจัดการการผลติและ 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์   30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

   เชงิปรมิาณ   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   10103 ทักษะชวีติ 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์

      10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

 ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  ปลาย 30208 การบัญชกีารเงนิและ 

  30208 การบัญชกีารเงนิและ    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

   การบัญชเีพือ่การจัดการ   30210 การจัดการการผลติและ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ    ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

      32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

       เชงิปรมิาณ 

3 ตน้ 32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์   30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม   32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม 

   องคก์าร    องคก์าร 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้     
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 3 ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

  32452 กลยทุธก์ารจัดการ   32452 กลยทุธก์ารจัดการ 

   ทรัพยากรมนุษยแ์ละ    ทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

   องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้    องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32340 การเงนิสว่นบคุคลและ     

   การภาษีอากร     

  32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและ     

   การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน     

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม     

   และการคา้ปลกี     

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา     

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ     

   การตลาด     

  32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ     

4 ตน้ 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 4 ตน้ 32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

   การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ    และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  32332 การจัดการความเสีย่งและ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   หลักการประกันภัย   32332 การจัดการความเสีย่งและ 

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา    หลักการประกันภัย 

  32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็น   32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

   ผูป้ระกอบการ   32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็น 

  32453 การพนักงานสัมพันธแ์ละ     ผูป้ระกอบการ 

   การบรหิารคา่ตอบแทน   32453 การพนักงานสัมพันธแ์ละ  

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ    การบรหิารคา่ตอบแทน 

   การตลาด   32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

  32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ    การตลาด 

      32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ปลาย 32482 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ปลาย 32493 การจัดการนวัตกรรมและ 

   การจัดการ    การจัดการเพือ่ความย่ังยนื 

  32493 การจัดการนวัตกรรมและ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   การจัดการเพือ่ความย่ังยนื   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32332 การจัดการความเสีย่งและ 

       หลักการประกันภัย 

      32340 การเงนิสว่นบคุคลและ 

       การภาษีอากร 

      32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและ 

       การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

      32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม 

       และการคา้ปลกี 

      32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

      32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

       การตลาด 

      32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ 

5 ตน้   5 ตน้ 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 

       การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

      32482 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การจัดการ 

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าใน

สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ   
 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10151 ไทยศกึษา     

  30210 การจัดการการผลติและ     

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ   10151 ไทยศกึษา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและ   30210 การจัดการการผลติและ 

   การบัญชเีพือ่การจัดการ    ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์ 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   เชงิปรมิาณ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ   30208 การบัญชกีารเงนิและ 

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม   32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

   องคก์าร    เชงิปรมิาณ 

 ปลาย 32452 กลยทุธก์ารจัดการ  ปลาย 32452 กลยทุธก์ารจัดการ 

   ทรัพยากรมนุษยแ์ละ    ทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

   องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้    องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ 

  32493 การจัดการนวัตกรรมและ   32493 การจัดการนวัตกรรมและ 

   การจัดการเพือ่ความย่ังยนื    การจัดการเพือ่ความย่ังยนื 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32332 การจัดการความเสีย่งและ   32332 การจัดการความเสีย่งและ 

   หลักการประกันภัย    หลักการประกันภัย 

  32340 การเงนิสว่นบคุคลและ   32340 การเงนิสว่นบคุคลและ 

   การภาษีอากร    การภาษีอากร 

  32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและ   32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและ 

   การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน    การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม   32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม 

   และการคา้ปลกี    และการคา้ปลกี 

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา   32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ   32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

   การตลาด    การตลาด 

  32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ   32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ 

3 ตน้ 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 3 ตน้ 32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

   การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ    และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์

  32482 ประสบการณ์วชิาชพี   32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม 

   การจัดการ    องคก์าร 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย    ปลาย 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 

       การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

      32482 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การจัดการ 
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3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม /บรหิารธุรกจิ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่

ทีม่ใิชส่าขาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ   
 
ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ     

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ   10151 ไทยศกึษา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

       การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

2 ตน้ 30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี 2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   เพือ่การจัดการ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  30210 การจัดการการผลติและ   30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์     

   เชงิปรมิาณ     

 ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ  ปลาย 30208 การบัญชกีารเงนิและ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้   30210 การจัดการการผลติและ 

       ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

      32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

       เชงิปรมิาณ 

3 ตน้ 32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3 ตน้ 30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม    และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   องคก์าร   32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    องคก์าร 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา     

  32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็น     

   ผูป้ระกอบการ     

  32453 การพนักงานสัมพันธแ์ละ      

   

32474 

 

32494 

การบรหิารคา่ตอบแทน 

การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

การตลาด 

แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 32452 กลยทุธก์ารจัดการ 3 ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

   ทรัพยากรมนุษยแ์ละ   32452 กลยทุธก์ารจัดการ 

   องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้    ทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

  32493 การจัดการนวัตกรรมและ    องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

   การจัดการเพือ่ความย่ังยนื   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32340 การเงนิสว่นบคุคลและ     

   การภาษีอากร     

  32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและ     

   การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน     

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม     

   และการคา้ปลกี     

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา     

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ     

   การตลาด     

  32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ     

4 ตน้ 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 4 ตน้ 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 

   การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ    การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32482 ประสบการณ์วชิาชพี   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

   การจัดการ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32332 การจัดการความเสีย่งและ 

       หลักการประกันภัย 

      32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

      32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็น 

       ผูป้ระกอบการ 

      32453 การพนักงานสัมพันธแ์ละ  

       การบรหิารคา่ตอบแทน 

      32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

       การตลาด 

      32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ 

 ปลาย    ปลาย 32482 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การจัดการ 

      32493 การจัดการนวัตกรรมและ 

       การจัดการเพือ่ความย่ังยนื 
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4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและ

การธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  30210 การจัดการการผลติและ     

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด     

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 30208 การบัญชกีารเงนิและ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   การบัญชเีพือ่การจัดการ   30210 การจัดการการผลติและ 

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์    ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

   เชงิปรมิาณ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  32452 กลยทุธก์ารจัดการ     

   ทรัพยากรมนุษยแ์ละ     

   องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้     

2 ตน้ 32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 2 ตน้ 30208 การบัญชกีารเงนิและ 

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม   32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

   องคก์าร    เชงิปรมิาณ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา     

  32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็น     

   ผูป้ระกอบการ     

  32453 การพนักงานสัมพันธแ์ละ      

   การบรหิารคา่ตอบแทน     

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ     

   การตลาด     

  32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ     
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 2 ปลาย 32452 กลยทุธก์ารจัดการ 

   การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ    ทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

  32482 ประสบการณ์วชิาชพี    องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

   การจัดการ   32493 การจัดการนวัตกรรมและ 

  32493 การจัดการนวัตกรรมและ    การจัดการเพือ่ความย่ังยนื 

   การจัดการเพือ่ความย่ังยนื   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32332 การจัดการความเสีย่งและ 

       หลักการประกันภัย 

      32340 การเงนิสว่นบคุคลและ 

       การภาษีอากร 

      32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและ 

       การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

      32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม 

       และการคา้ปลกี 

      32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

      32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

       การตลาด 

      32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ 

3 ตน้   3 ตน้ 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 

       การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

      32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม 

       องคก์าร 

      32482 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การจัดการ 

 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 
ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  30208 การบัญชกีารเงนิและ     

   การบัญชเีพือ่การจัดการ     

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ     

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 1 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ   11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

       การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

2 ตน้ 30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 2 ตน้ 30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

  30210 การจัดการการผลติและ   30208 การบัญชกีารเงนิและ 

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   เชงิปรมิาณ     

 ปลาย 32452 กลยทุธก์ารจัดการ  ปลาย 30210 การจัดการการผลติและ 

   ทรัพยากรมนุษยแ์ละ    ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

   องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้   32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้    เชงิปรมิาณ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32340 การเงนิสว่นบคุคลและ     

   การภาษีอากร     

  32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและ     

   การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน     

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม     

   และการคา้ปลกี     

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา     

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ     

   การตลาด     

  32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ     

3 ตน้ 32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3 ตน้ 30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธรุกจิ 

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

  32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม    และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   องคก์าร   32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรม 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    องคก์าร 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา     
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็น 3 ตน้   

   ผูป้ระกอบการ     

  32453 การพนักงานสัมพันธแ์ละ      

   การบรหิารคา่ตอบแทน     

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ     

   การตลาด     

  32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ     

 ปลาย 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ  ปลาย 32452 กลยทุธก์ารจัดการ 

   การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ    ทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

  32482 ประสบการณ์วชิาชพี    องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

   การจัดการ   32493 การจัดการนวัตกรรมและ 

  32493 การจัดการนวัตกรรมและ    การจัดการเพือ่ความย่ังยนื 

   การจัดการเพือ่ความย่ังยนื   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32332 การจัดการความเสีย่งและ 

       หลักการประกันภัย 

      32340 การเงนิสว่นบคุคลและ 

       การภาษีอากร 

      32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและ 

       การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

      32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม 

       และการคา้ปลกี 

      32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

      32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

       การตลาด 

      32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ 

4 ตน้   4 ตน้ 32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละ 

       การจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

      32482 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การจัดการ 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32332 การจัดการความเสีย่งและ 

       หลักการประกันภัย 

      32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

      32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็น 

       ผูป้ระกอบการ 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้   4 ตน้ 32453 การพนักงานสัมพันธแ์ละ  

       การบรหิารคา่ตอบแทน 

      32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

       การตลาด 

      32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ประกอบด้วย 3 วิชาเอก คือ

   วิชาเอกการเงิน
    วิชาเอกการตลาด
    วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว   
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program

51 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ 

  Bachelor of Business Administration Program

(วชิาเอกการเงนิ) 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  บรหิารธรุกจิบณัฑติ 

 อกัษรยอ่  บธ.บ.  

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Bachelor of Business Administration  

 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ B.B.A. 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1) ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื  

2) ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรอื 

3) ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์ 

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

4) ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปรญิญาหรือ

เทยีบเท่าประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ ทีม่ใิช่สาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเงนิและการธนาคาร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดการทัว่ไป หรอื 

5) ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มใิช่ประเภทวชิา 

พณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มใิช่สาขาวชิาบริหารธุรกจิ หรือสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

6) ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวชิาบริหารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

7) ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 51

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
เงิน

52 
 
โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

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

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป   5   30 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ    17  102 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี    1  6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่      23  138 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

บงัคบั 3 ชุดวชิา    

10111   ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     

10141   วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ            

10151   ไทยศกึษา 

และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

10131  สงัคมมนุษย ์           

10152  ไทยกบัสงัคมโลก   

กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

10103  ทกัษะชวีติ                    

10121  อารยธรรมมนุษย ์                    

10164  สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน  

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา (102 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

   30210 การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ   

 60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสตูรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก

 เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา 

  11301  ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

 32303  การจัดการการเงนิ 

  32331  ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

  32332  การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย 

  32340  การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร 

  32344  ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ 

 32454  การวจิัยทางธรุกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ  

 32455  ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 32456  ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ* 

 32457  การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์

 32490  การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจัดการสนิเชือ่ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทยีบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญช ี

การตลาด การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดการทั่วไป หรอือนุปรญิญาหรอื

เทียบเท่าในสาขาวชิาบริหารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               3               18 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ              11               66 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี               1                6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                 15                90 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 1 ชุดวชิา   

30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ  

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา 

 32303   การจัดการการเงนิ        

 32331   ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ      

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย              

32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร                  

32344   ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ  

 32454   การวจิัยทางธรุกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 

 32455   ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ                   

 32456   ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ*    

 32457   การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์       

32490   การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจัดการสนิเชือ่ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า ประเภทวชิาพณิชยกรรม/

บรหิารธุรกจิ ทีม่ใิชส่าขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

และการจัดการทัว่ไป  

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป                3  18 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                      13  78 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี                1   6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                          17                 102 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

 10121   อารยธรรมมนุษย ์                    

10141   วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ        

10151   ไทยศกึษา                      

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 3 ชุดวชิา   

 30208   การบญัชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ    

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ     

  30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 



หลักสูตรการศึกษา54

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
เงิน

55 
 
  วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา 

 32303   การจัดการการเงนิ       

 32331   ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย  

32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร    

32344   ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ  

 32454   การวจิัยทางธรุกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 

 32455   ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 32456   ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ*   

 32457   การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์  

 32490   การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจัดการสนิเชือ่ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

4. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทยีบเท่าทีม่ใิช่ประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรืออนุปรญิญา 

หรือเทยีบเท่าทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  3  18 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                   17                    102  

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  1   6  

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                      21                     126 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา (102 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 6 ชุดวชิา  

 30208  การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ       

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ         

30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  

หมายเหต ุ   * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา 

 11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ   

32303   การจัดการการเงนิ    

 32331   ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย     

32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร             

32344   ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ     

 32454   การวจิัยทางธรุกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ 

 32455   ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 32456   ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ*       

 32457   การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์    

 32490   การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจัดการสนิเชือ่ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

5. ส าเร็จการศึกษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                   12                     72 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                      14                      84 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 1 ชุดวชิา  

30212    คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา  

 11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ             

32303   การจัดการการเงนิ      

 32331   ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย         

32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร              

32344   ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ 

 32454   การวจิัยทางธรุกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ  

 32455   ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ       

 32456   ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ*           

 32457   การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์     

 32490   การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจัดการสนิเชือ่ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งที่มใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                   17                    102 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                       19                    114 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา (102 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 6 ชุดวชิา  

 30208   การบญัชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ                  

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ                   

 30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด     

30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์  

30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ     

60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา  

 11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ                 

32303   การจัดการการเงนิ                 

32331   ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 32332   การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย             

32340   การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร            

32344   ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ     

 32454   การวจิัยทางธรุกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ   

 32455   ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ               

 32456   ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ*              

 32457   การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์             

 32490   การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจัดการสนิเชือ่ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

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

 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10111    ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

10151    ไทยศกึษา 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10131    สังคมมนุษย ์

10152    ไทยกับสังคมโลก 

1 ตน้   

 ปลาย 10141   วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

60120    หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10103    ทักษะชวีติ 

10121    อารยธรรมมนุษย ์

10164    สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

ปลาย 10141    วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

     สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151    ไทยศกึษา 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10103    ทักษะชวีติ 

10121    อารยธรรมมนุษย ์

10164    สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

2 ตน้ 30208    การบัญชกีารเงนิและ 

    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30210    การจัดการการผลติและ 

    ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

30211    องคก์ารและการจัดการ และ 

    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

2 ตน้ 10111    ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

30208    การบัญชกีารเงนิและ     

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10131    สังคมมนุษย ์

10152    ไทยกับสังคมโลก 

ปลาย 11301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

30209    การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

ปลาย 11301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

30209    การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

60120    หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  

3 

 

ตน้ 32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

    หลักการประกันภัย 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

3 ตน้ 30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

    หลักการประกันภัย 

ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ 

    และการศกึษาความเป็นไปได ้

    ของโครงการ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

             การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

ปลาย 32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

      การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 
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2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญช ีการตลาด 

การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดการทั่วไป หรอือนุปรญิญาหรือเทยีบเทา่ในสาขาวชิา

บรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121    อารยธรรมมนุษย ์

10141    วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

     สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151    ไทยศกึษา  

1 ตน้  

ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

     ของโครงการ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

  การภาษีอากร 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

ปลาย 10121    อารยธรรมมนุษย ์

10141    วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

     สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151    ไทยศกึษา  

2 ตน้ 32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ  

     หลักการประกันภัย 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์      

     หลักทรัพย ์

 

2 ตน้ 30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ  

     หลักการประกันภัย  

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน 

    และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิ 

    ระหวา่งประเทศ 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์

    หลักทรัพย ์

4 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน 

     และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิ 

     ระหวา่งประเทศ 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์

     หลักทรัพย ์

ปลาย 32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ 

     และการจัดการสนิเชือ่ 

 

ปลาย 30211    องคก์ารและการจัดการ และ 

    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ 

     และการศกึษาความเป็นไปได ้

     ของโครงการ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ

 และการจัดการสนิเชือ่ 

5 

 

ตน้  5 ตน้ 30210   การจัดการการผลติและ 

     ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ 

     และการจัดการสนิเชือ่ 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

2 ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

    ของโครงการ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

  การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

3 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน

  และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 

3 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน

   และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์  

     หลักทรัพย ์

ปลาย  ปลาย 32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ

     และการจัดการสนิเชือ่ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทยีบเท่า หรืออนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า ประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ  

ทีม่ใิชส่าขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์และการจัดการทัว่ไป 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141    วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

     สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151    ไทยศกึษา 

30208    การบัญชกีารเงนิและ 

     การบัญชเีพือ่การจัดการ 

1 ตน้  

ปลาย 10121    อารยธรรมมนุษย ์

30209    การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

ปลาย 10121    อารยธรรมมนุษย ์

10141    วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

     สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151    ไทยศกึษา 

2 ตน้ 30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

    หลักการประกันภัย 

2 ตน้ 30208    การบัญชกีารเงนิและ 

     การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

     ของโครงการ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

     การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

2 ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

    ของโครงการ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

     การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

3 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน 

    และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์

     หลักทรัพย ์

3 ตน้ 32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

     หลักการประกันภัย 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์

     หลักทรัพย ์

ปลาย 32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ 

     และการจัดการสนิเชือ่ 

ปลาย 30209    การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ 

     และการจัดการสนิเชือ่ 

4 ตน้  4 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน 

     และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ  

 

4. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่าทีม่ใิช่ประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธุรกจิ หรือ

อนุปรญิญาหรือเทียบเท่าทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและ 

การธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121    อารยธรรมมนุษย ์

10151    ไทยศกึษา 

30211    องคก์ารและการจัดการ และ 

    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

1 ตน้  

ปลาย 10131    สังคมมนุษย ์

11301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ

30209    การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

ปลาย 10121    อารยธรรมมนุษย ์ 

10131    สังคมมนุษย ์

10151    ไทยศกึษา 

2 ตน้ 30212   คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

    หลักการประกันภัย 

2 ตน้ 30208    การบัญชกีารเงนิและ 

    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30210    การจัดการการผลติและ 

    ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

30211    องคก์ารและการจัดการ และ 

    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

    การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ปลาย 11301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

30209    การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

60120    หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

3 ตน้ 30208    การบัญชกีารเงนิและ 

    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30210    การจัดการการผลติและ 

    ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์

    หลักทรัพย ์

3 ตน้ 30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

     การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

     เพือ่การตัดสนิใจ 

32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

     หลักการประกันภัย 

ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิและ 

             การศกึษาความเป็นไปได ้

    ของโครงการ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ

   และการจัดการสนิเชือ่ 

60120    หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

     ของโครงการ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

  การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

4 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน  4 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน    

  และการควบคมุทางการเงนิ   และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์  

   หลักทรัพย ์

ปลาย  ปลาย 32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ 

  และการจัดการสนิเชือ่ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151    ไทยศกึษา 

32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ  

     หลักการประกันภัย 

1 ตน้  
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 11301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

    ของโครงการ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

    การภาษีอากร 

1 ปลาย 10151    ไทยศกึษา 

11301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน

   และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์  

     หลักทรัพย ์

2 ตน้ 30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

     การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

     เพือ่การตัดสนิใจ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

    หลักการประกันภัย  

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์

    หลักทรัพย ์

ปลาย 30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ

    และการจัดการสนิเชือ่ 

ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ 

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

    ของโครงการ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

    การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

3 ตน้ 32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

3 ตน้ 32303    การจัดการการเงนิ 

32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน 

     และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

ปลาย  ปลาย 32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ

 และการจัดการสนิเชือ่ 

 

6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งที่มใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอก

การเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151    ไทยศกึษา 

30208    การบัญชกีารเงนิและ 

    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30210    การจัดการการผลติและ 

    ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

1 ตน้  
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 11301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

30209    การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

60120    หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

1 ปลาย 11301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

30210    การจัดการการผลติและ  

     ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

60120    หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

2 ตน้ 30211    องคก์ารและการจัดการ และ 

    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

    หลักการประกันภัย 

2 ตน้ 10151    ไทยศกึษา 

30208    การบัญชกีารเงนิและ    

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30211    องคก์ารและการจัดการ และ 

     การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ปลาย 30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

    การภาษีอากร 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

ปลาย 30209    การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

30212    คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

    การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

    เพือ่การตัดสนิใจ 

32340    การเงนิสว่นบคุคลและ 

    การภาษีอากร 

3 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน 

    และการควบคมุทางการเงนิ 

32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์

    หลักทรัพย ์

3 ตน้ 32303    การจัดการการเงนิ 

32332    การจัดการความเสีย่งและ 

    หลักการประกันภัย 

32457    การลงทนุและการวเิคราะห ์

    หลักทรัพย ์

ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ 

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

    ของโครงการ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ

     และการจัดการสนิเชือ่ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

ปลาย 32331    ระบบสารสนเทศทางการเงนิ 

 และการศกึษาความเป็นไปได ้

    ของโครงการ 

32344    ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

32490    การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิ 

    และการจัดการสนิเชือ่ 

4 ตน้ 32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 4 ตน้ 32454    การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผน 

  และการควบคมุทางการเงนิ 

 32455    ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 - - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

ปลาย  ปลาย 32456    ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program

66 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ 

Bachelor of Business Administration Program

(วชิาเอกการตลาด) 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  บรหิารธรุกจิบณัฑติ 

 อกัษรยอ่  บธ.บ.  

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Bachelor of Business Administration  

 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ B.B.A.  

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื  

2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณิชยกรรม/

บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญช  ีการตลาด การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ

ทัว่ไป หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรือเทยีบเท่าที่มใิช่ในประเภทวชิา

พณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรือสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 

6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ หรอื 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

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

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป               5               30 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                     16               96 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี               1                6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                         22                    132 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ)  

บงัคบั 3 ชุดวชิา    

10111   ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร    

10141   วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ          

10151   ไทยศกึษา 

และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

10131   สงัคมมนุษย ์                       

10152   ไทยกับสงัคมโลก                     

กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

10103   ทกัษะชวีติ                     

10121   อารยธรรมมนุษย ์                

10164   สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 6 ชุดวชิา   

 30208   การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

 30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

 30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์    

 30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าว 

  จากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา 

                  บงัคบั 9 ชุดวชิา 

 32302   การจัดการการตลาด 

 32316   การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

 32333   การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิัยการตลาด 

   และการศกึษาความเป็นไปได ้

 32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

 32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473   การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32408   การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

  32414   การตลาดสนิคา้เกษตรกับเศรษฐกจิของไทย 

  32449   การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

  32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 

  32476   การตลาดสถาบนัและการตลาดบรกิาร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาการบัญช ีการตลาด การเงนิ

และการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวชิา

บรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ   
 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               3               18 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                     10               60 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี                1                6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                         14                84 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 1 ชุดวชิา 

   30212 คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา 

 32302   การจัดการการตลาด 

 32316   การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

 32333   การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิัยการตลาด 

   และการศกึษาความเป็นไปได ้

 32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473   การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา 

หรือเทยีบเท่าที่มใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ   

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป             3               18  

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    16               96  

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี             1                6  

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                        20                     120 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 6 ชุดวชิา   

 30208   การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

 30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

 30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์    

 30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา 

                  บงัคบั 9 ชุดวชิา 

 32302   การจัดการการตลาด 

 32316   การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

 32333   การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิัยการตลาด 

   และการศกึษาความเป็นไปได ้

 32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473   การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

 32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32408  การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี 

  32414  การตลาดสนิคา้เกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย 

 32449  การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

  32475  การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 

 32476  การตลาดสถาบนัและการตลาดบรกิาร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร ์

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป              1               6 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    10              60 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี              1               6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                        12               72 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

    10151 ไทยศกึษา 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

    วชิาแกน 1 ชุดวชิา 

    30212 คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา 

 32302   การจัดการการตลาด 

 32316   การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

 32333   การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิัยการตลาด 

   และการศกึษาความเป็นไปได ้

  32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473   การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร ์

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป                1              6 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                      16                   96 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี                1              6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                          18                  108 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

    10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 6 ชุดวชิา   

 30208   การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

 30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

 30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์    

 30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา 

                  บงัคบั 9 ชุดวชิา 

 32302   การจัดการการตลาด 

 32316   การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

 32333   การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิัยการตลาด 

   และการศกึษาความเป็นไปได ้

  32432   การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473   การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน 

  32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  32489   การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

 

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32408   การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

  32414   การตลาดสนิคา้เกษตรกับเศรษฐกจิของไทย 

  32449   การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

  32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 

 32476   การตลาดสถาบนัและการตลาดบรกิาร 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

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

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10111  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

10141   วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

10103  ทักษะชวีติ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์

10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

1 ตน้  

 ปลาย 10151  ไทยศกึษา 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

10131  สังคมมนุษย ์

10152  ไทยกับสังคมโลก 

 

ปลาย 10111  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

10141   วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10103  ทักษะชวีติ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์

10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

2 

 

 

ตน้ 30210   การจัดการการผลติและ 

  ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32473   การจัดการชอ่งทางการตลาด 

  และหว่งโซอ่ปุทาน 

2 ตน้ 10151  ไทยศกึษา 

- - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10131  สังคมมนุษย ์

10152  ไทยกับสังคมโลก 

 

ปลาย 32302  การจัดการการตลาด  

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  

 

ปลาย 30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

3 ตน้ 30208   การบัญชกีารเงนิและ 

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

  การตลาด 

3 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

  ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

  และหว่งโซอ่ปุทาน 

32474   การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

  การตลาด 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

 ผูบ้รโิภค 

32489   การตลาดร่วมสมัย และ 

  การตลาดดจิทิัล 

3 ปลาย 30208  การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

  เพือ่การจัดการ 

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

4 ตน้ 32334  ระบบสารสนเทศทางการตลาด

  และการวจัิยการตลาด และ 

  การศกึษาความเป็นไปได ้  

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32449   การสรา้งธุรกจิและการเป็น 

  ผูป้ระกอบการ 

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและ 

  การตลาดโลก 

4 ตน้ 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32334   ระบบสารสนเทศทางการตลาด

  และการวจัิยการตลาด และ 

  การศกึษาความเป็นไปได ้

ปลาย 32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด ปลาย 32302  การจัดการการตลาด  

32489 การตลาดร่วมสมัย และ 

 การตลาดดจิทิัล 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32408   การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม 

  และการคา้ปลกี 

32414   การตลาดสนิคา้เกษตรกับ 

  เศรษฐกจิของไทย 

32475   การตลาดระหวา่งประเทศ 

  และการตลาดโลก 

32476   การตลาดสถาบันและ 

  การตลาดบรกิาร 

5 ตน้  5 ตน้ 32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 
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2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบัญช ี

 การตลาด การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป  หรืออนุปรญิญาหรือ

 เทยีบเท่าในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และ

 วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ   

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121  อารยธรรมมนุษย ์

10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151  ไทยศกึษา 

1 ตน้  

ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32474  การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

  การตลาด 

ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย ์

10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151  ไทยศกึษา 

2 ตน้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด

 และการวจัิยการตลาด และ 

 การศกึษาความเป็นไปได ้

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

- - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด

 และการวจัิยการตลาด และ 

 การศกึษาความเป็นไปได ้

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

   และหว่งโซอ่ปุทาน 

ปลาย 32302  การจัดการการตลาด  

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม 

 ผูบ้รโิภค 

32489  การตลาดร่วมสมัย และ 

  การตลาดดจิทิัล 

ปลาย 30212 คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม 

 ผูบ้รโิภค 

3 ตน้ 32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

 และหว่งโซอ่ปุทาน 

3 ตน้ 32302  การจัดการการตลาด  

32474  การสือ่สารและการสง่เสรมิ  

   การตลาด 

- - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

ปลาย  ปลาย 32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 

32489  การตลาดร่วมสมัย และ 

  การตลาดดจิทิัล  
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3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา 

หรือเทยีบเท่าทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ   

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121  อารยธรรมมนุษย ์

10131  สังคมมนุษย ์

10151  ไทยศกึษา 

1 ตน้  

ปลาย 30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32408  การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม 

  และการคา้ปลกี 

32414  การตลาดสนิคา้เกษตรกับ 

  เศรษฐกจิของไทย 

32476  การตลาดสถาบันและ 

  การตลาดบรกิาร 

ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย ์

10131  สังคมมนุษย ์

10151  ไทยศกึษา 

2 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

  ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

  และหว่งโซอ่ปุทาน 

2 ตน้ 30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

  และหว่งโซอ่ปุทาน 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

ปลาย 32302  การจัดการการตลาด  

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32408  การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม 

  และการคา้ปลกี 

32414  การตลาดสนิคา้เกษตรกับ 

  เศรษฐกจิของไทย 

32475  การตลาดระหวา่งประเทศ 

  และการตลาดโลก 

32476  การตลาดสถาบันและ 

  การตลาดบรกิาร 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 30208  การบัญชกีารเงนิและ 

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32474  การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

  การตลาด 

3 ตน้ 32302  การจัดการการตลาด  

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

32474  การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

  การตลาด 

ปลาย 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

32489  การตลาดร่วมสมัย และ 

 การตลาดดจิทิัล 

ปลาย 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

32489 การตลาดร่วมสมัย และ 

 การตลาดดจิทิัล 

4 ตน้ 32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

 และการวจัิยการตลาด และ 

 การศกึษาความเป็นไปได ้

32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 

 

4 ตน้ 30208  การบัญชกีารเงนิและ 

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

 และการวจัิยการตลาด และ 

 การศกึษาความเป็นไปได ้

ปลาย  ปลาย 30210  การจัดการการผลติและ 

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 

 

4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร ์   

 
ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 

 

 

 

 

10151  ไทยศกึษา 

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

  และหว่งโซอ่ปุทาน 

32474  การสือ่สารและการสง่เสรมิ  

   การตลาด 

1 ตน้  

 ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม 

 ผูบ้รโิภค 

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

 ปลาย 10151  ไทยศกึษา 

30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

  และการวจัิยการตลาด และ 

  การศกึษาความเป็นไปได ้ 

- - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

  และการวจัิยการตลาด และ 

  การศกึษาความเป็นไปได ้ 

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

  และหว่งโซอ่ปุทาน 

ปลาย 32302  การจัดการการตลาด 

32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 

32489 การตลาดร่วมสมัย และ 

 การตลาดดจิทิัล 

 

ปลาย 32474  การสือ่สารและการสง่เสรมิ  

   การตลาด 

32489  การตลาดร่วมสมัย และ 

  การตลาดดจิทิัล 

- - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

3 ตน้  3 ตน้ 32302  การจัดการการตลาด  

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม 

 ผูบ้รโิภค 

32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 

 
 
5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร ์   

 
ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151  ไทยศกึษา 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32449  การสรา้งธุรกจิและการเป็น 

  ผูป้ระกอบการ 

32475  การตลาดระหวา่งประเทศ 

  และการตลาดโลก 

1 ตน้  

ปลาย 30208  การบัญชกีารเงนิและ 

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30210  การจัดการการผลติและ  

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

 ผูบ้รโิภค 

ปลาย 10151  ไทยศกึษา 

30208  การบัญชกีารเงนิและ 

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 79

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
ตล

าด

80 
 
ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

  และหว่งโซอ่ปุทาน 

2 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

  ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32302  การจัดการการตลาด  

32333  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม 

 ผูบ้รโิภค 

ปลาย 30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32302  การจัดการการตลาด  

32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

 การตลาด 

ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32432  การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  

3 

 

ตน้ 

 

32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

  และการวจัิยการตลาด และ 

  การศกึษาความเป็นไปได ้ 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

3 ตน้ 32316  การจัดการการขายและ 

  ศลิปะการขาย 

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

  และการวจัิยการตลาด และ 

  การศกึษาความเป็นไปได ้ 

32473  การจัดการชอ่งทางการตลาด 

  และหว่งโซอ่ปุทาน 

 ปลาย 32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 

32489  การตลาดร่วมสมัย และ 

  การตลาดดจิทิัล  

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32489 การตลาดร่วมสมัย และ 

 การตลาดดจิทิัล 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

4 ตน้  4 ตน้ 32435  ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 

32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิ 

 การตลาด 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32449  การสรา้งธุรกจิและการเป็น 

  ผูป้ระกอบการ 

32475  การตลาดระหวา่งประเทศและ 

  การตลาดโลก 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program

81 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ 

Bachelor of Business Administration Program 

 (วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว) 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  บรหิารธรุกจิบณัฑติ 

 อกัษรยอ่  บธ.บ.  

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Bachelor of Business Administration  

 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ B.B.A.  

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื  

2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณิชยกรรม/

บรหิารธรุกจิ หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาการจัดการธรุกจิทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและ

การบรกิาร หรอือนุปรญิญาหรือเทยีบเท่าในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ หรือ

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรือสาขาวชิา 

การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีม่ใิช่ประเภท

วชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรือประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว สาขาวชิาการจัดการธุรกจิท่องเที่ยว 

การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มใิช่สาขาวชิาบริหารธุรกจิ ธุรกิจบริการ 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว หรอื 

5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตร 2 ปี ของโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นานาชาต ิ(ไอทมิ) หรอื 

6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิา

การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว หรอื 

7. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาอืน่ทีม่ใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 

ธุรกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

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

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก.   หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป               5               30 

   ข.   หมวดวชิาเฉพาะ                                                     18                   108 

   ค.   หมวดวชิาเลอืกเสร ี               1                6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                        24                    144 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 
ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ)  

บงัคบั 3 ชุดวชิา    

10111   ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     

10141   วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ            

10151   ไทยศกึษา            

และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

10131   สงัคมมนุษย ์                     

10152   ไทยกับสงัคมโลก                     

กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

10103   ทกัษะชวีติ       

10121   อารยธรรมมนุษย ์                       

 10164   สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน  

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา (108 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 6 ชุดวชิา  

 30208  การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ       

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ         

30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสตูรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก

  เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา 

บงัคบั 6 ชุดวชิา 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32336  การจดัการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื   

32337  การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  

32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32477  การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว*    

32495  ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว**    

และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ  

32478  การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั   

32479  การจัดการโรงแรมและกลยุทธก์ารจัดการโรงแรม   

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน  

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว*** 

32486  การจัดการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ   

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

32488  นวตักรรมการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร         

กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี  

10171  การใชภ้าษาองักฤษ    

11301  ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ    

11302  ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว      

11303  ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม  

      ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะผ่านระบบการศกึษาทางไกล

  เพื่อใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยุกตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์ 

  การตดัสนิใจ และการจัดการทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 *** เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ และออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางที่มหาวทิยาลัยก าหนด นักศกึษาทีต่อ้งการ 

ใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะน าใหศ้กึษาคูก่บัชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละ

การทอ่งเทีย่วอาเซยีน 
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2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว สาขาวชิาการจัดการธุรกจิท่องเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรืออนุปรญิญาหรือเทียบเท่า 

ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตร์

ธรุกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว   

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               3               18 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    12               72 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี               1                6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                        16                     96 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

บงัคบั 6 ชุดวชิา 

32335   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32336   การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื   

32337   การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  

32338   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32477   การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*    

32495   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว**  

และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ  

32478   การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล   

32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธก์ารจัดการโรงแรม   

32484   ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน  

 32485   ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว*** 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะผ่านระบบการศกึษาทางไกล 

  เพื่อใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยุกตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์ 

  การตดัสนิใจ และการจัดการทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 *** เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ และออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางที่มหาวทิยาลัยก าหนด นักศกึษาทีต่อ้งการ 

  ใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะน าใหศ้กึษาคูก่บัชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละ 

  การทอ่งเทีย่วอาเซยีน 
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32486   การจัดการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ   

32487   การเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

32488   นวตักรรมการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร         

กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี  

10171   การใชภ้าษาองักฤษ    

11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ    

11302   ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว      

 11303   ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม     

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

3.  ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  

หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร  

หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิา

การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก.   หมวดวชิาศกึษาทั่วไป              3               18 

   ข.   หมวดวชิาเฉพาะ                                                    18                    108 

   ค.   หมวดวชิาเลอืกเสร ี              1                6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                       22                     132 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา (108 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 6 ชุดวชิา  

 30208   การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ       

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ         

30210   การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
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วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา 

บงัคบั 6 ชุดวชิา 

32335   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32336   การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื   

32337   การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  

32338   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32477   การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*    

 32495   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว**  

และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ  

32478   การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล   

32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธก์ารจัดการโรงแรม   

32484   ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน  

32485   ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว*** 

32486   การจัดการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ   

32487   การเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

32488   นวตักรรมการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร         

กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี  

10171   การใชภ้าษาองักฤษ    

11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ    

11302   ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว      

 11303   ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม   

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ หรอืในระดบัทีส่งูกวา่ปรญิญาตร ี(ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะผ่านระบบการศกึษาทางไกล 

  เพื่อใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยุกต์วชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์ 

  การตดัสนิใจ และการจัดการทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 *** เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ และออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางที่มหาวทิยาลัยก าหนด นักศกึษาทีต่อ้งการ 

  ใบประกอบวชิาชพีมัคคุเทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะน าใหศ้กึษาคู่กับชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคุเทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 
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4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัร 2 ปี ของโรงเรยีนการจัดการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วนานาชาต ิ(ไอทมิ) 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป   3 18 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    16                    96  

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1  6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                       20                    120 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 4 ชุดวชิา   

 30209   การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ         

30211   องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

30212   คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

 60120   หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา 

บงัคบั 6 ชุดวชิา 

32335   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32336   การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื   

32337   การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม  

32338   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32477   การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*    

 32495   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว** 

และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ  

32478  การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการและการท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั   

32479  การจัดการโรงแรมและกลยุทธก์ารจัดการโรงแรม   

 32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

 

 

 
 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะผ่านระบบการศกึษาทางไกล 

  เพื่อใหนั้กศกึษามีสมรรถนะในการเรียนรูแ้ละประยุกต์วชิาการ การคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ การวางแผน การวเิคราะห ์ 

  การตดัสนิใจ และการจัดการทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 87

หล
ักส

ูตร
บร
ิหา
รธ
ุรก
ิจบ

ัณฑ
ิต

วิช
าเอ

กก
าร
จัด

กา
รก
าร
ท่อ

งเท
ี่ยว

88 
 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว* 

32486  การจัดการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ   

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

32488  นวตักรรมการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร         

กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี  

10171  การใชภ้าษาองักฤษ    

11301  ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ    

11302  ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว      

 11303  ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม      

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
 
5. ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวชิาบริหารธุรกิจ ธุรกิจบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิา

การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 

 

  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป              1               6 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    12                    72 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี              1               6 

   รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                       14                     84 

  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา 

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

บงัคบั 6 ชุดวชิา 

32335   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32336   การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื   

 32337   การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ และออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางที่มหาวทิยาลัยก าหนด นักศกึษาทีต่อ้งการ 

  ใบประกอบวชิาชพีมัคคุเทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะน าใหศ้กึษาคู่กับชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคุเทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 
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32338   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32477   การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*    

32495   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว**  

และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ  

32478   การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล   

32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธก์ารจัดการโรงแรม   

32484   ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน  

32485   ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว*** 

32486   การจัดการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ   

32487   การเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

32488   นวตักรรมการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร         

กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี  

10171   การใชภ้าษาองักฤษ    

11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ    

11302   ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว      

  11303   ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม    

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

6. ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอื่นที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ธรุกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ วชิาเอกการเงนิ

และการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 

 
  (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

   ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               1                6 

   ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                     18                   108 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี               1                6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                        20                    120 

  

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะผา่นระบบการศกึษาทางไกล 

  เพือ่ใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยุกตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์ 

  การตดัสนิใจ และการจัดการทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 *** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทักษะ และออกทศันศกึษาตามเสน้ทางทีม่หาวทิยาลัยก าหนด นักศกึษาทีต่อ้งการ 

  ใบประกอบวชิาชพีมคัคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะน าใหศ้กึษาคูก่ับชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละ 

  การทอ่งเทีย่วอาเซยีน 
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  (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

   ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา 

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา (108 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

30210 การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด 

30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

30212 คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา 

บงัคบั 6 ชุดวชิา 

32335   ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32336   การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งยั่งยนื   

 32337   การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

32338   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32477   การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว*    

32495   ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว**  

และเลอืก 6 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 3 ชุดวชิา 

กลุม่วชิาความสนใจเฉพาะ  

32478   การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล   

32479   การจัดการโรงแรมและกลยุทธก์ารจัดการโรงแรม   

32484   ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน  

32485   ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว*** 

32486   การจัดการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคารระหวา่งประเทศ   

32487   การเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและการจัดการทีพั่กทางเลอืก 

32488   นวตักรรมการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร  

 

 

 
 

        

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะผ่านระบบการศกึษาทางไกล 

  เพื่อใหนั้กศกึษามสีมรรถนะในการเรยีนรูแ้ละประยุกตว์ชิาการ การคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การวางแผน การวเิคราะห ์ 

  การตดัสนิใจ และการจัดการทีเ่กีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 *** เป็นชดุวชิาที่มกีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ และออกทัศนศกึษาตามเสน้ทางที่มหาวทิยาลัยก าหนด นักศกึษาทีต่อ้งการ 

  ใบประกอบวชิาชพีมัคคเุทศก ์สาขาวชิาฯ ขอแนะน าใหศ้กึษาคูก่บัชดุวชิา 32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละ 

  การทอ่งเทีย่วอาเซยีน 
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กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศเพือ่งานอาชพี  

10171   การใชภ้าษาองักฤษ    

11301   ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ    

11302   ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว      

  11303   ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม    

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

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

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151  ไทยศกึษา 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10131  สังคมมนุษย ์

10152  ไทยกับสังคมโลก 

1 ตน้  

 ปลาย 10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10103  ทักษะชวีติ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์

10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

ปลาย 10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10103  ทักษะชวีติ 

10121  อารยธรรมมนุษย ์

10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

2 ตน้ 10111  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

30208   การบัญชกีารเงนิและ 

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

2 ตน้ 10111  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

10151  ไทยศกึษา 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10131  สังคมมนุษย ์

10152  ไทยกับสังคมโลก 

ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

   การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

 โรงแรม 

ปลาย 30208  การบัญชกีารเงนิและ 

           การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

 

3 ตน้ 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ  

   อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ  

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

 

3 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

  ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

   เพือ่การตัดสนิใจ 

32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32484   ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486   การจัดการธุรกจิโรงแรม และ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488   นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

3 ตน้  

 ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

   เพือ่การตัดสนิใจ 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478   การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ 

  นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

  เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487   การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

  โรงแรมขนาดยอ่มและ 

  การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

 ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

   การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

- - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

4 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

  ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

32477   การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ

  ตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

 

4 ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ

  ตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์ 

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ปลาย 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ  

32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

            การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

 

4 ปลาย 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

             อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

และเลอืกอกี 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ 

  นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

  เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

  โรงแรมขนาดยอ่มและ 

  การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

5 

 

 

ตน้  5 

 

 

ตน้ 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ  

32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

  การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรือประเภทวชิาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว สาขาวชิาการจัดการธุรกจิท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรืออนุปรญิญาหรือเทียบเท่าใน

สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว   

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121  อารยธรรมมนุษย ์

10151  ไทยศกึษา 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

1 ตน้  
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

1 ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย ์

10151  ไทยศกึษา 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

  ทอ่งเทีย่ว 

2 ตน้ 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

  อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

   กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์ 

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ  

   ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

2 ตน้ 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

  อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

   กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์ 

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ   

   ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

ปลาย 32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

 การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน  

  โรงแรม 

และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ  

   นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

   เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

  โรงแรมขนาดยอ่มและ 

             การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

  10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน  

 โรงแรม  
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการ 

  ธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

3 ตน้ 10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  

32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการ 

  ธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

 ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

 การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

32495 ประสบการณ์วชิาชพี 

   การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 

 ปลาย - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302   ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

 โรงแรม 

และเลอืกอกี 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ  

   นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

   เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

  โรงแรมขนาดยอ่มและ 

  การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

4 ตน้  4 ตน้ 32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

   การจัดการการทอ่งเทีย่ว 
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3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาที่มใิชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอืประเภทวชิาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว สาขาวชิาการจัดการธุรกจิท่องเที่ยว การโรงแรมและการบรกิาร หรอือนุปรญิญาหรอืเทียบเท่าที่มใิช่สาขาวชิา

บรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและ  

การธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  

 
ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10131  สังคมมนุษย ์

10151  ไทยศกึษา 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

1 ตน้  

 ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย ์

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

           ทอ่งเทีย่ว 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย ์

10131  สังคมมนุษย ์

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

2 ตน้ 30208  การบัญชกีารเงนิและ 

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

   การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

   เพือ่การตัดสนิใจ 

- - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 10151  ไทยศกึษา 

30208  การบัญชกีารเงนิและ 

  การบัญชเีพือ่การจัดการ 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

           ทอ่งเทีย่ว 

ปลาย 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

 โรงแรม 

ปลาย 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน  

 โรงแรม 

3 ตน้ 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

 อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรมและ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

 โรงแรมและภัตตาคาร 

3 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

 อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

 โรงแรม 

และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ 

  นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

  เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

  โรงแรมขนาดยอ่มและ 

  การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

3 ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพือ่ 

  การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

4 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ

  ตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ

  ตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484   ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรมและ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ปลาย 32337 การจัดการการตลาดเพือ่ 

  การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

  การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 

4 ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะห ์เชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

- - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ 

  นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

  เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

  โรงแรมขนาดยอ่มและ 

  การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

5 ตน้  5 ตน้ 32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

  การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 

4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัร 2 ปี ของโรงเรยีนการจัดการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วนานาชาต ิ(ไอทมิ) 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151  ไทยศกึษา 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

1 ตน้  

ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย ์

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

          ทอ่งเทีย่ว 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

ปลาย 10121  อารยธรรมมนุษย ์

10151  ไทยศกึษา 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

          ทอ่งเทีย่ว 

2 ตน้ 32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

  อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 10141  วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

  การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

2 ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

   การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

- - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

3 ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ

  ตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

3 ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ

  ตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

 ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

 ปลาย 32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

   โรงแรม 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ  

   นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

   เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

 โรงแรมขนาดยอ่มและ  

 การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

3 ปลาย และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ  

   นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

   เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

  โรงแรมขนาดยอ่มและ 

 การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

4 ตน้ 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

   การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 

4 ตน้ 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

  อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

- - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย   ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  เพือ่การตัดสนิใจ 

32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

  การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หรือสาขาวชิา

เศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอืสาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 
 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151  ไทยศกึษา 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

  การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

           ทอ่งเทีย่ว 

32338  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ 

  การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

1 ตน้  
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

   การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

1 ปลาย 10151  ไทยศกึษา 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

           ทอ่งเทีย่ว 

32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

   การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

 

2 ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการ 

  ธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

2 ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการ 

  ธุรกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

 ปลาย - - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

- - - - -     ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

 ปลาย - - - - -     ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 3 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย และเลอืกอกี 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ 

  นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

  เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

 โรงแรมขนาดยอ่มและ  

 การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

2 ปลาย และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ 

  นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

  เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

 โรงแรมขนาดยอ่มและ 

 การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

3 ตน้ 32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

  การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 

3 ตน้ 32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

32338  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ 

  การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

- - - - -    ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

ปลาย  ปลาย 32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

   การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

   โรงแรม 
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6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทยีบเท่าในสาขาวชิาอืน่ที่มใิช่สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ธุรกจิบรกิาร 

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร หรอื

สาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151  ไทยศกึษา 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

           ทอ่งเทีย่ว 

1 ตน้  

ปลาย 30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

ปลาย 10151  ไทยศกึษา 

30209  การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

32335  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ 

   การทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรม 

           ทอ่งเทีย่ว 

2 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

  ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

  อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

2 ตน้ 30210  การจัดการการผลติและ 

   ด าเนนิงาน และหลักการตลาด 

30211  องคก์ารและการจัดการ และ 

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

32336  การจัดการทรัพยากร 

  การทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื 

ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

   การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 

ปลาย 32337  การจัดการการตลาดเพือ่ 

   การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

- - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171  การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

  โรงแรม 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 

  

ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ

  ตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ 

  ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

3 ตน้ 32477  การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและ 

  มัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ

  ตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32479  การจัดการโรงแรมและ 

  กลยทุธก์ารจัดการโรงแรม 

32484  ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศก ์

  และการทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

32486  การจัดการธุรกจิโรงแรม และ  

   ภัตตาคารระหว่างประเทศ 

32488  นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิ 

  โรงแรมและภัตตาคาร 

ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

   การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

   เพือ่การตัดสนิใจ 

- - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ 

  นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

  เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

  โรงแรมขนาดยอ่มและ 

  การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

 

ปลาย 30212  คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และ 

   การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

   เพือ่การตัดสนิใจ 

- - - - -    ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ 

11301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ 

11302  ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11303  ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงาน 

   โรงแรม 

และเลอืกอกี 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

32478  การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ 

  นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

  เพือ่เป็นรางวัล 

32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศก ์

  และการบรกิารในอตุสาหกรรม

  ทอ่งเทีย่ว 

32487  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ 

 โรงแรมขนาดยอ่มและการจัดการ 

  ทีพ่ักทางเลอืก 
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ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 30208 การบัญชกีารเงนิและ 

 การบัญชเีพือ่การจัดการ 

32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

   การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

4 ตน้ 32338  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ 

 อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

60120  หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

- - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

ปลาย  ปลาย 30208 การบัญชกีารเงนิและ 

 การบัญชเีพือ่การจัดการ 

32495  ประสบการณ์วชิาชพี 

   การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 
  Bachelor of Accountancy Program 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  บญัชบีณัฑติ 

 อกัษรยอ่  บช.บ. 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Bachelor of Accountancy 

 อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  B.Acc. 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง 

ศกึษาธกิารรับรอง หรอื 

2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร 

รับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีเทคนคิ (ปวท.) หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา หรอื 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิาจากสถาบันอุดมศกึษา 

ทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 

 

หมายเหต ุ ผูม้สีทิธเิขา้ศกึษาทีม่คีณุสมบัตติามขอ้ 1 – 5 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพ

การเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

 บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษา

ใหม่ไดเ้ป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมื่อพน้ก าหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศกึษา หรอืเป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษาไมต่ า่กวา่ ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ 

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               15 90 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  21                    126 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปน ี

  กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10152 ไทยกบัสงัคมโลก 

  กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน 

  60102 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ *  โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก 

 เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา 

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบญัชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบญัชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบญัชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบญัชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบญัชกีารเงนิและสมัมนาการบัญชเีพือ่การจัดการ* 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบญัชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาการบญัช ี 

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 24 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               11 66 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  16 96 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และหลักเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยทุธ ์

  วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ  

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 24 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               12 72 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  17                    102 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 4 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และหลักเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยทุธ ์

  วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

4. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาศลิปหัตถกรรม  

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 24 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               15 90 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  20                    120 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน 

  60102 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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5. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรือประเภท     

 วชิาอืน่ๆ  

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 24 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               15 90 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  20                    120 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน 

  60102 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน  

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

6. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาการบญัช ี 

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               11 66 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  15                     90 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

7. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ  

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               12 72 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  16                     96 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 4 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

8. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และศลิปกรรม  

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               15 90 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  19                    114 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน 

  60102 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

9. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 

 และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หรอืประเภทวชิาอืน่ๆ   

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               15 90 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  19                    114 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน 

  60102 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

10. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาการบญัช ี

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1  6 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               11 66 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  13                     78 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

   

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

11. ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือ

  บรหิารธรุกจิทีม่ใิชส่าขาวชิาการบญัช ี

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1  6 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               12 72 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  14                     84 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา (72 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 4 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจัดการ*  

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

12. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทยีบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทีม่ใิช่ทางพาณิชยกรรม

  หรอืบรหิารธรุกจิ 

 
(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1  6 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               15 90 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  17                    102 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

  32206 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  32209 การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

  32210 องคก์ารและการจัดการและการจัดการเชงิกลยุทธ ์

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน 

  60102 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา   

  บงัคบั 7 ชุดวชิา 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

  32483 สมัมนาการบัญชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชกีารจัดการ*  

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยุทธ ์

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลักสตูร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาไมต่ า่กวา่ ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                            

  เลอืก 1 ชดุวชิาจากกลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

  10131 สังคมมนุษย ์                                                 สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                               

  10152 ไทยกับสังคมโลก   10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชดุวชิาจากกลุม่วชิามนษุยศาสตร ์     

  10103 ทักษะชวีติ                                                    

  10121 อารยธรรมมนุษย ์                                            

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน     

2 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 2 ตน้ 60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และ   เลอืก 1 ชดุวชิาจากกลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ   10131 สังคมมนุษย ์                                              

   ระบบสารสนเทศ   10152 ไทยกับสังคมโลก 

  32210 องคก์ารและการจัดการ   และเลอืก 1 ชดุวชิาจากกลุม่วชิามนษุยศาสตร ์

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์   10103 ทักษะชวีติ                                                 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์                                        

      10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

 ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์  ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

   เชงิปรมิาณ    เชงิปรมิาณ 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด     ระบบสารสนเทศ 

   และการด าเนนิงาน   32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  3 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

   รายงานการเงนิและ   32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

   การวเิคราะหง์บการเงนิ    ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี   32339 การจัดการการเงนิ การตลาด  

   เพือ่การจัดการ    และการด าเนนิงาน 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและ     

   การวางแผนภาษีอากร     

 ปลาย 32314 การบัญชขีัน้สงู 1   ปลาย 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   และการบัญชขีัน้สงู 2    และการบัญชขีัน้สงู 2 

  32324 การสอบบัญชแีละ   32324 การสอบบัญชแีละ 

   การตรวจสอบภายใน    การตรวจสอบภายใน 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    การวางแผนภาษีอากร 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     

4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 4 ตน้ 32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

   และสัมมนาการบัญช ี    รายงานการเงนิและ 

   เพือ่การจัดการ    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    เพือ่การจัดการ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   ทางการบัญชกีารเงนิและ   32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   การบัญชเีพือ่การจัดการ    ทางการบัญชกีารเงนิและ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    การบัญชเีพือ่การจัดการ 

   ทางการสอบบัญชแีละ   32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   การตรวจสอบภายใน    ทางการสอบบัญชแีละ 

  32444 การสอบบัญชแีละ    การตรวจสอบภายใน 

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู   32444 การสอบบัญชแีละ 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู    การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์   32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ปลาย   4 ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

      ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

 
2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาการบญัช ี

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ      

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                                   

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 32209 การบัญชขีัน้ตน้และ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                               

   ระบบสารสนเทศ   10151 ไทยศกึษา 

  32210 องคก์ารและการจัดการ   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                            

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                              10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2     ระบบสารสนเทศ 

   รายงานการเงนิและ   32210 องคก์ารและการจัดการ 

   การวเิคราะหง์บการเงนิ    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 ปลาย 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี  ปลาย 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

   เพือ่การจัดการ    ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32324 การสอบบัญชแีละ   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

   การตรวจสอบภายใน    รายงานการเงนิและ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    เพือ่การจัดการ 

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     

3 ตน้ 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  3 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

   และการบัญชขีัน้สงู 2   32324 การสอบบัญชแีละ 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและ    การตรวจสอบภายใน 

   การวางแผนภาษีอากร   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการบัญชกีารเงนิและ 

       การบัญชเีพือ่การจัดการ 

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 3 ปลาย 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   และสัมมนาการบัญช ี    และการบัญชขีัน้สงู 2 

   เพือ่การจัดการ   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

       การวางแผนภาษีอากร 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

4 ตน้   4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ      

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                                   

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 32209 การบัญชขีัน้ตน้และ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                               

   ระบบสารสนเทศ   10151 ไทยศกึษา 

  32210 องคก์ารและการจัดการ   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์   10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                            

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                              10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

2 ตน้ 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์ 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   เชงิปรมิาณ   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    ระบบสารสนเทศ 

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2   32210 องคก์ารและการจัดการ 

   รายงานการเงนิและ    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

   การวเิคราะหง์บการเงนิ     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 2 ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี    เชงิปรมิาณ 

   เพือ่การจัดการ   32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

  32324 การสอบบัญชแีละ    ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

   การตรวจสอบภายใน   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

       รายงานการเงนิและ 

       การวเิคราะหง์บการเงนิ 

3 ตน้ 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  3 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

   และการบัญชขีัน้สงู 2   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

  32447 การบัญชภีาษีอากรและ    เพือ่การจัดการ 

   การวางแผนภาษีอากร   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    การวางแผนภาษีอากร 

 ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ  ปลาย 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   และสัมมนาการบัญช ี    และการบัญชขีัน้สงู 2 

   เพือ่การจัดการ   32324 การสอบบัญชแีละ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    การตรวจสอบภายใน 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   ทางการสอบบัญชแีละ   32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   การตรวจสอบภายใน    ทางการสอบบัญชแีละ 

  32444 การสอบบัญชแีละ    การตรวจสอบภายใน 

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู   32444 การสอบบัญชแีละ 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู    การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์   32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

4 ตน้   4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 129

หล
ักส

ูตร
บัญ

ชีีบ
ัณฑ

ิต

129 
 
4. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาศลิปหัตถกรรม 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ      

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                                   

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 32209 การบัญชขีัน้ตน้และ  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

   ระบบสารสนเทศ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                               

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด   10151 ไทยศกึษา 

   และการด าเนนิงาน     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                                

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

2 ตน้ 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 2 ตน้ 32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

  32210 องคก์ารและการจัดการ    ระบบสารสนเทศ 

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                            

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ปลาย 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร  ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์    เชงิปรมิาณ 

   เชงิปรมิาณ   32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2     ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

   รายงานการเงนิและ   32339 การจัดการการเงนิ การตลาด 

   การวเิคราะหง์บการเงนิ    และการด าเนนิงาน 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี 3 ตน้ 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

   เพือ่การจัดการ   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1     รายงานการเงนิและ 

   และการบัญชขีัน้สงู 2    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   32210 องคก์ารและการจัดการ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการบัญชกีารเงนิและ     

   การบัญชเีพือ่การจัดการ     

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     

 ปลาย 32324 การสอบบัญชแีละ  ปลาย 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

   การตรวจสอบภายใน    เพือ่การจัดการ 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและ   32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   การวางแผนภาษีอากร    และการบัญชขีัน้สงู 2 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ทางการสอบบัญชแีละ    ทางการสอบบัญชแีละ 

   การตรวจสอบภายใน    การตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบัญชแีละ   32444 การสอบบัญชแีละ 

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู    การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู   32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์    และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 4 ตน้ 32324 การสอบบัญชแีละ 

   และสัมมนาการบัญช ี    การตรวจสอบภายใน 

   เพือ่การจัดการ   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    การวางแผนภาษีอากร 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 
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5. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ในประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม หรอืประเภทวชิาอืน่ๆ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 32209 การบัญชขีัน้ตน้และ  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ   10131 สังคมมนุษย ์

   ระบบสารสนเทศ   10151 ไทยศกึษา 

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด     

   และการด าเนนิงาน     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                                

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ปลาย   4 ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 2 ตน้ 32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

  32210 องคก์ารและการจัดการ    ระบบสารสนเทศ 

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร                            

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ปลาย 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร  ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์    เชงิปรมิาณ 

   เชงิปรมิาณ   32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2     ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

   รายงานการเงนิและ   32339 การจัดการการเงนิ การตลาด 

   การวเิคราะหง์บการเงนิ    และการด าเนนิงาน 

3 ตน้ 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี 3 ตน้ 32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

   เพือ่การจัดการ    รายงานการเงนิและ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1     การวเิคราะหง์บการเงนิ 

   และการบัญชขีัน้สงู 2   32210 องคก์ารและการจัดการ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    และการบัญชขีัน้สงู 2 

   ทางการบัญชกีารเงนิและ     

   การบัญชเีพือ่การจัดการ     

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 32324 การสอบบัญชแีละ 3 ปลาย 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

   การตรวจสอบภายใน    เพือ่การจัดการ 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและ   32324 การสอบบัญชแีละ 

   การวางแผนภาษีอากร    การตรวจสอบภายใน 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ทางการสอบบัญชแีละ    ทางการสอบบัญชแีละ 

   การตรวจสอบภายใน    การตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบัญชแีละ   32444 การสอบบัญชแีละ 

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู    การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู   32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์    และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 4 ตน้ 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

   และสัมมนาการบัญช ี   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   เพือ่การจัดการ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการบัญชกีารเงนิและ 

       การบัญชเีพือ่การจัดการ 

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

 ปลาย    ปลาย 32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

       การวางแผนภาษีอากร 

      32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 
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6. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาการบญัช ี

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ      

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                                   

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                               

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี   10151 ไทยศกึษา 

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และ   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

   ระบบสารสนเทศ    ระบบสารสนเทศ 

2 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2    32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

   รายงานการเงนิและ    ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

   การวเิคราะหง์บการเงนิ   32210 องคก์ารและการจัดการ 

  32324 การสอบบัญชแีละ    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

   การตรวจสอบภายใน     

 ปลาย 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี  ปลาย 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

   เพือ่การจัดการ   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1     รายงานการเงนิและ 

   และการบัญชขีัน้สงู 2    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    เพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32447 การบัญชภีาษีอากรและ 3 ตน้ 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   การวางแผนภาษีอากร    และการบัญชขีัน้สงู 2 

  32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ   32324 การสอบบัญชแีละ 

   และสัมมนาการบัญช ี    การตรวจสอบภายใน 

   เพือ่การจัดการ   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการบัญชกีารเงนิและ 

       การบัญชเีพือ่การจัดการ 

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

 ปลาย    ปลาย 32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

       การวางแผนภาษีอากร 

      32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

7. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ      

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                                   

  10151 ไทยศกึษา     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์ 1 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   เชงิปรมิาณ   10151 ไทยศกึษา 

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และ   32210 องคก์ารและการจัดการ 

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

   ระบบสารสนเทศ     

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

2 ตน้ 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 2 ตน้ 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี   32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2     เชงิปรมิาณ 

   รายงานการเงนิและ   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

   การวเิคราะหง์บการเงนิ    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

  32324 การสอบบัญชแีละ    ระบบสารสนเทศ 

   การตรวจสอบภายใน     

 ปลาย 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร  ปลาย 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1     ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

   และการบัญชขีัน้สงู 2   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

  32447 การบัญชภีาษีอากรและ    รายงานการเงนิและ 

   การวางแผนภาษีอากร    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

3 ตน้ 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี 3 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

   เพือ่การจัดการ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                               

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    เพือ่การจัดการ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    และการบัญชขีัน้สงู 2 

   ทางการบัญชกีารเงนิและ     

   การบัญชเีพือ่การจัดการ     

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 3 ปลาย 32324 การสอบบัญชแีละ 

   และสัมมนาการบัญช ี    การตรวจสอบภายใน 

   เพือ่การจัดการ   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

       การวางแผนภาษีอากร 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

4 ตน้   4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

 

8. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และศลิปกรรม 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ      

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                                   

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   เชงิปรมิาณ   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ                               

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ   10151 ไทยศกึษา 

   ระบบสารสนเทศ     

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 2 ตน้ 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

   และการด าเนนิงาน    ระบบสารสนเทศ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้   32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 ปลาย 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร  ปลาย 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2     ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

   รายงานการเงนิและ   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

   การวเิคราะหง์บการเงนิ    เพือ่การจัดการ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   เพือ่การจัดการ     

3 ตน้ 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  3 ตน้ 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

   และการบัญชขีัน้สงู 2    เชงิปรมิาณ 

  32324 การสอบบัญชแีละ   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

   การตรวจสอบภายใน    รายงานการเงนิและ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    และการบัญชขีัน้สงู 2 

   ทางการบัญชกีารเงนิและ     

   การบัญชเีพือ่การจัดการ     

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 32447 การบัญชภีาษีอากรและ 3 ปลาย 32324 การสอบบัญชแีละ 

   การวางแผนภาษีอากร    การตรวจสอบภายใน 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    การวางแผนภาษีอากร 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   ทางการสอบบัญชแีละ   32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   การตรวจสอบภายใน    ทางการสอบบัญชแีละ 

  32444 การสอบบัญชแีละ    การตรวจสอบภายใน 

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู   32444 การสอบบัญชแีละ 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู    การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์   32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 4 ตน้ 32339 การจัดการการเงนิ การตลาด 

   และสัมมนาการบัญช ี    และการด าเนนิงาน 

   เพือ่การจัดการ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการบัญชกีารเงนิและ 

       การบัญชเีพือ่การจัดการ 

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

 ปลาย    ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 
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9. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 

และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หรอืประเภทวชิาอืน่ๆ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10151 ไทยศกึษา     

 ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   เชงิปรมิาณ   10131 สังคมมนุษย ์ 

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และ   10151 ไทยศกึษา 

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ     

   ระบบสารสนเทศ     

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

2 ตน้ 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 2 ตน้ 32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด    ระบบสารสนเทศ 

   และการด าเนนิงาน   32210 องคก์ารและการจัดการ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

      32339 การจัดการการเงนิ การตลาด 

       และการด าเนนิงาน 

 ปลาย 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร  ปลาย 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2     ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

   รายงานการเงนิและ   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

   การวเิคราะหง์บการเงนิ    เพือ่การจัดการ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   เพือ่การจัดการ     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  3 ตน้ 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

   และการบัญชขีัน้สงู 2   32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

  32324 การสอบบัญชแีละ    เชงิปรมิาณ 

   การตรวจสอบภายใน   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    รายงานการเงนิและ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการบัญชกีารเงนิและ     

   การบัญชเีพือ่การจัดการ     

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     

 ปลาย 32447 การบัญชภีาษีอากรและ  ปลาย 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   การวางแผนภาษีอากร    และการบัญชขีัน้สงู 2 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    การวางแผนภาษีอากร 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   ทางการสอบบัญชแีละ   32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   การตรวจสอบภายใน    ทางการสอบบัญชแีละ 

  32444 การสอบบัญชแีละ    การตรวจสอบภายใน 

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู   32444 การสอบบัญชแีละ 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู    การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์   32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 4 ตน้ 32324 การสอบบัญชแีละ 

   และสัมมนาการบัญช ี    การตรวจสอบภายใน 

   เพือ่การจัดการ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการบัญชกีารเงนิและ 

       การบัญชเีพือ่การจัดการ 

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

 ปลาย    ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

 
10. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาการบัญช ี

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และ     

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ     

   ระบบสารสนเทศ     

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

 ปลาย 32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2     หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

   รายงานการเงนิและ    ระบบสารสนเทศ 

   การวเิคราะหง์บการเงนิ   32210 องคก์ารและการจัดการ 

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

   เพือ่การจัดการ     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 2 ตน้ 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

  32324 การสอบบัญชแีละ   32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

   การตรวจสอบภายใน    ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    รายงานการเงนิและ 

  32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

   ทางการบัญชกีารเงนิและ     

   การบัญชเีพือ่การจัดการ     

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     

 ปลาย 32314 การบัญชขีัน้สงู 1   ปลาย 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

   และการบัญชขีัน้สงู 2    เพือ่การจัดการ 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและ   32324 การสอบบัญชแีละ 

   การวางแผนภาษีอากร    การตรวจสอบภายใน 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

3 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 3 ตน้ 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   และสัมมนาการบัญช ี    และการบัญชขีัน้สงู 2 

   เพือ่การจัดการ   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

       การวางแผนภาษีอากร 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย    ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 
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11. ส าเร็จการศกึษาปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทางพาณิชยกรรมหรือ

บรหิารธรุกจิทีม่ใิชส่าขาวชิาการบัญช ี

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และ     

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ     

   ระบบสารสนเทศ     

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

 ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   เชงิปรมิาณ   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    ระบบสารสนเทศ 

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2    32210 องคก์ารและการจัดการ 

   รายงานการเงนิและ    และการจัดการเชงิกลยทุธ ์

   การวเิคราะหง์บการเงนิ     

2 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 2 ตน้ 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

  32324 การสอบบัญชแีละ   32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

   การตรวจสอบภายใน    เชงิปรมิาณ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

       ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

 ปลาย 32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี  ปลาย 32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

   เพือ่การจัดการ    รายงานการเงนิและ 

  32314 การบัญชขีัน้สงู 1     การวเิคราะหง์บการเงนิ 

   และการบัญชขีัน้สงู 2   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    เพือ่การจัดการ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   32324 การสอบบัญชแีละ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ    การตรวจสอบภายใน 

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32447 การบัญชภีาษีอากรและ 3 ตน้ 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   การวางแผนภาษีอากร    และการบัญชขีัน้สงู 2 

  32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ   32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

   และสัมมนาการบัญช ี    การวางแผนภาษีอากร 

   เพือ่การจัดการ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย    ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

 

12. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรือเทยีบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งทีม่ใิช่ทางพาณิชยกรรม

หรอืบรหิารธรุกจิ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  32209 การบัญชขีัน้ตน้และ     

   หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ     

   ระบบสารสนเทศ     

  32210 องคก์ารและการจัดการ     

   และการจัดการเชงิกลยทุธ ์     

 ปลาย 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   เชงิปรมิาณ   32209 การบัญชขีัน้ตน้และ 

  32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ    หลักเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

   ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    ระบบสารสนเทศ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้   32210 องคก์ารและการจัดการ 

       และการจัดการเชงิกลยทุธ ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 2 ตน้ 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

  32208 การบัญชขีัน้กลาง 2     เชงิปรมิาณ 

   รายงานการเงนิและ   32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และ 

   การวเิคราะหง์บการเงนิ    ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   เพือ่การจัดการ     

 ปลาย 32314 การบัญชขีัน้สงู 1   ปลาย 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

   และการบัญชขีัน้สงู 2   32208 การบัญชขีัน้กลาง 2  

  32339 การจัดการการเงนิ การตลาด    รายงานการเงนิและ 

   และการด าเนนิงาน    การวเิคราะหง์บการเงนิ 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญช ี

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    เพือ่การจัดการ 

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     

   ทางการสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายใน     

  32444 การสอบบัญชแีละ     

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู     

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู     

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์     

3 ตน้ 32324 การสอบบัญชแีละ 3 ตน้ 32314 การบัญชขีัน้สงู 1  

   การตรวจสอบภายใน    และการบัญชขีัน้สงู 2 

  32447 การบัญชภีาษีอากรและ   32324 การสอบบัญชแีละ 

   การวางแผนภาษีอากร    การตรวจสอบภายใน 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   32339 การจัดการการเงนิ การตลาด 

       และการด าเนนิงาน 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 3 ปลาย 32447 การบัญชภีาษีอากรและ 

   และสัมมนาการบัญช ี    การวางแผนภาษีอากร 

   เพือ่การจัดการ   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ทางการสอบบัญชแีละ    ทางการสอบบัญชแีละ 

   การตรวจสอบภายใน    การตรวจสอบภายใน 

  32444 การสอบบัญชแีละ   32444 การสอบบัญชแีละ 

   การตรวจสอบภายในขัน้สงู    การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

  32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู   32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

   และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์    และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

4 ตน้   4 ตน้ 32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิ 

       และสัมมนาการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการบัญชกีารเงนิและ 

       การบัญชเีพือ่การจัดการ 

      32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ทางการสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายใน 

      32444 การสอบบัญชแีละ 

       การตรวจสอบภายในขัน้สงู 

      32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงู 

       และการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

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

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration Program
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หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ 

Bachelor of Public Administration Program 

 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม    รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ 

 อกัษรย่อ    รป.บ 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ   Bachelor of Public Administration 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ   B.P.A 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทา่ หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิช่ประเภทวชิาพณชิยกรรม/

บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบญัช ีการตลาด การเลขานุการ คอมพวิเตอรธ์รุกจิ การเงนิและการธนาคาร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ

ท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธุรกจิการคา้ต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล 

ธรุกจิประกนัภัย ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพันธ ์และธรุกจิหนังสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพ ์หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิาอืน่ๆ ทีม่ใิช่สาขาวชิารัฐศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร ์(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัช ีศลิปศาสตร ์สารสนเทศศาสตร ์หรอื 

5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณิชยกรรม/

บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร  

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดการทัว่ไป หรอืประเภทวชิาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาการจัดการ

ธรุกจิทอ่งเทีย่ว การโรงแรมและการบรกิาร หรอืประเภทวชิาธรุกจิการคา้ตา่งประเทศ การจัดการงานบคุคล 

ธรุกจิประกันภัย ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพันธ ์และธุรกจิหนังสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพ ์

หรอื 

6. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ในสาขาวชิารัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์(รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร)์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ีศลิปศาสตร ์

สารสนเทศศาสตร ์หรอืปรญิญาตร ีหรอืสงูกวา่ปรญิญาตรใีนทกุสาขาวชิา 

 

หมายเหต ุ ผูม้คีณุสมบตัติามขอ้ 1 – 6 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของ

มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

   บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษา

ใหมไ่ดเ้ป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่นัประกาศถอนสถานภาพการเป็น

นักศกึษา หรอืเป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

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

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป             5             30 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               14             84 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี             1              6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  20                     120 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 3  ชุดวชิา 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากกลุม่วชิาๆ ละ 1 ชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10152 ไทยกับสงัคมโลก 

  กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10164 สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 9 ชุดวชิา 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  33201 การบรหิารราชการไทย 

  33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 

  33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33309 การจัดการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร 

  

   

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจาก 

เอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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    33401  ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ* 

    41463  องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยุตธิรรม หลกัสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล 

    วชิาเฉพาะดา้น 5 ชุดวชิา โดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

    วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

    33410  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

    33412  การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

    33450  การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู 

    33451  การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

    33456  เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

    วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และการจดัการเมอืง 

    33421  การบรหิารทอ้งถิน่ 

    33422  การบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ 

    33446  นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ 

    33447  การจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

    33448  การบรหิารการคลงัและการจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

    วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

    33402  เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

    33442  การจัดการเชงิกลยุทธใ์นภาครัฐ 

    33443  การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 

    33444  การบรหิารองคก์รภาครัฐและเอกชน 

    33449  การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย                 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

    ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญช ี

การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธุรกจิการคา้ต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกจิ

ประกันภัย ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพันธ ์และธุรกจิหนังสอืพมิพ์และส ิง่พมิพ ์

หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืสงูกวา่ในสาขาวชิาอืน่ๆ ทีม่ใิชส่าขาวชิารัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์(รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร)์ บรหิารธรุกจิ พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               14 84 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  18                    108 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 9 ชุดวชิา 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  33201 การบรหิารราชการไทย 

  33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 

  33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33309 การจัดการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร   

  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ* 

  41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม หลกัสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล 

  วชิาเฉพาะดา้น 5 ชุดวชิา โดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

  33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู 

  33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

  33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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    วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และการจดัการเมอืง 

    33421  การบรหิารทอ้งถิน่ 

    33422  การบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ 

    33446  นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ 

    33447  การจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

    33448  การบรหิารการคลงัและการจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

    วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

    33402  เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

    33442  การจัดการเชงิกลยุทธใ์นภาครัฐ 

    33443  การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 

    33444  การบรหิารองคก์รภาครัฐและเอกชน 

    33449  การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

  ค.   หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

    ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 
3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญช ี

การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธุรกจิการคา้ต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกจิ

ประกนัภัย ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพันธ ์และธรุกจิหนังสอืพมิพแ์ละส ิง่พมิพ ์ 

 

(1)  โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  ก.  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18 

  ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                                                              14 84 

  ค.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสูตรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                 18                    108 

(2)  รายละเอยีดของหลกัสูตร 

  ก.  หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 
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 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 9 ชุดวชิา 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  33201 การบรหิารราชการไทย 

  33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 

  33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33309 การจัดการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร 

  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ* 

  41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม หลกัสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล 

  วชิาเฉพาะดา้น 5 ชุดวชิา โดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

  33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู 

  33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

  33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และการจดัการเมอืง 

  33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉรยิะ 

  33446 นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ 

  33447 การจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

  33448 การบรหิารการคลงัและการจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

  33442 การจัดการเชงิกลยุทธใ์นภาครัฐ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 

  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและเอกชน 

  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ* นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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4. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวชิารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์(รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร)์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร์และการบัญช ีศลิปศาสตร ์

สารสนเทศศาสตร ์หรอืปรญิญาตร ีหรอืสงูกวา่ปรญิญาตรใีนทกุสาขาวชิา 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1  6 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                               14 84 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                                  16                     96 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 9 ชุดวชิา 

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  33201 การบรหิารราชการไทย 

  33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 

  33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

  33304 การวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

  33309 การจัดการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร 

  33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ* 

  41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม หลกัสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล 

  วชิาเฉพาะดา้น 5 ชุดวชิา โดยเลอืกจากวชิาเอกใดวชิาเอกหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

  33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู 

  33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

  33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และการจดัการเมอืง 

  33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉรยิะ 

  33446 นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ 

  33447 การจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

  33448 การบรหิารการคลงัและการจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

  33442 การจัดการเชงิกลยุทธใ์นภาครัฐ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 

  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและเอกชน 

  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลือกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

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

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  1 ตน้   

  10151 ไทยศกึษา       

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10152 ไทยกับสังคมโลก     

 ปลาย 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  

  33201 การบรหิารราชการไทย   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  

  33208 แนวคดิและทฤษฎ ี    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   ทางรัฐประศาสนศาสตร ์   33208 แนวคดิและทฤษฎ ี

       ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

2 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ  2 ตน้ 33303 นโยบายสาธารณะและ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    การวางแผน 

  33303 นโยบายสาธารณะและ   33309 การจัดการองคก์ารและ 

   การวางแผน    พฤตกิรรมองคก์าร 

  33309 การจัดการองคก์ารและ   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   พฤตกิรรมองคก์าร   10131 สังคมมนุษย ์

      10152 ไทยกับสังคมโลก 

 ปลาย 33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลัง  ปลาย 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   สาธารณะ   33201 การบรหิารราชการไทย 

  41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ    33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

   ยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน     

   และหลักธรรมาภบิาล     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10103 ทักษะชวีติ     

  10121 อารยธรรมมนุษย ์     

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน     

3 ตน้ - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 3 ตน้ โดยเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด   10103    ทักษะชวีติ 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   10121 อารยธรรมมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

  33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและ     

   ประโยชนเ์กือ้กลู     

  33451 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 3 ตน้ และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  การจดัการเมอืง   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  33421 การบรหิารทอ้งถิน่   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33448 การบรหิารการคลังและ   33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและ 

   การจัดการทนุในทอ้งถิน่    ประโยชนเ์กือ้กลู 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   33451 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการ   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

   ภาครัฐ   การจดัการเมอืง 

  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ   33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

   และเครอืขา่ย   33448 การบรหิารการคลังและ 

       การจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

      วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

      33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการ 

       ภาครัฐ 

      33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ 

       และเครอืขา่ย 

 ปลาย 33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  ปลาย 33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลัง 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด    สาธารณะ 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์   33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

  การจดัการเมอืง   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและ   การจดัการเมอืง 

   เมอืงอัจฉรยิะ   33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและ 

  33446 นโยบาย แผน และโครงการ    เมอืงอัจฉรยิะ 

   ทอ้งถิน่   33446 นโยบาย แผน และโครงการ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน    ทอ้งถิน่ 

  33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและ   33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ 

   เอกชน   33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและ 

       เอกชน 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 33401 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   บรหิารรัฐกจิ   - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร   33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร 

   ทรัพยากรมนุษย ์    ทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  การจดัการเมอืง   การจดัการเมอืง 

  33447 การจัดบรกิารสาธารณะ   33447 การจัดบรกิารสาธารณะ 

   ของทอ้งถิน่    ของทอ้งถิน่ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง   33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

   และนวัตกรรม    และนวัตกรรม 

 ปลาย    ปลาย 33401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       บรหิารรัฐกจิ 

      41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ  

       ยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน 

       และหลักธรรมาภบิาล 

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่าทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญช ี

การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธุรกจิการคา้ต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกจิ

ประกันภัย ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพันธ ์และธุรกจิหนังสอืพมิพ์และส ิง่พมิพ ์

หรืออนุปรญิญาหรือเทยีบเท่า หรอืสูงกว่าในสาขาวชิาอืน่ๆ ทีม่ใิช่สาขาวชิารัฐศาสตร์ รัฐประศาสน

ศาสตร ์สงัคมศาสตร ์(รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร)์ บรหิารธรุกจิ พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10131 สังคมมนุษย ์     

  10151 ไทยศกึษา       

 ปลาย 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษา   

  33201 การบรหิารราชการไทย   33201 การบรหิารราชการไทย 

  33208 แนวคดิและทฤษฎ ี   33208 แนวคดิและทฤษฎ ี

   ทางรัฐประศาสนศาสตร ์    ทางรัฐประศาสนศาสตร ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 33303 นโยบายสาธารณะและ 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   การวางแผน   33303 นโยบายสาธารณะและ 

  33309 การจัดการองคก์ารและ    การวางแผน 

   พฤตกิรรมองคก์าร   33309 การจัดการองคก์ารและ 

  41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ     พฤตกิรรมองคก์าร 

   ยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน     

   และหลักธรรมาภบิาล     

 ปลาย 33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลัง  ปลาย 10131 สังคมมนุษย ์

   สาธารณะ   32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

3 ตน้ และเลอืก 3 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 3 ตน้ และเลอืก 3 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและ   33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและ 

   ประโยชนเ์กือ้กลู    ประโยชนเ์กือ้กลู 

  33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์   33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

  33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร   33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร 

   ทรัพยากรมนุษย ์    ทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  การจดัการเมอืง   การจดัการเมอืง 

  33421 การบรหิารทอ้งถิน่   33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  33447 การจัดบรกิารสาธารณะ   33447 การจัดบรกิารสาธารณะ 

   ของทอ้งถิน่    ของทอ้งถิน่ 

  33448 การบรหิารการคลังและ   33448 การบรหิารการคลังและ 

   การจัดการทนุในทอ้งถิน่    การจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการ   33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการ 

   ภาครัฐ    ภาครัฐ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง   33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

   และนวัตกรรม    และนวัตกรรม 

  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ   33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ 

   และเครอืขา่ย    และเครอืขา่ย 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 33401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ปลาย 33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลัง 

   บรหิารรัฐกจิ    สาธารณะ 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์   33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์   33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  การจดัการเมอืง   การจดัการเมอืง 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและ   33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและ 

   เมอืงอัจฉรยิะ    เมอืงอัจฉรยิะ 

  33446 นโยบาย แผน และโครงการ   33446 นโยบาย แผน และโครงการ 

   ทอ้งถิน่    ทอ้งถิน่ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ   33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ 

  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและ   33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและ 

   เอกชน    เอกชน 

4 ตน้   4 ตน้ 33401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       บรหิารรัฐกจิ 

      41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ  

       ยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน 

       และหลักธรรมาภบิาล 

      - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 
3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบัญช ี

การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 

การจัดการทั่วไป หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

การโรงแรมและการบริการ หรือประเภทวชิาธุรกจิการคา้ต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกจิ

ประกนัภัย ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิสถานพยาบาล การประชาสมัพันธ ์และธรุกจิหนังสอืพมิพแ์ละส ิง่พมิพ ์ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา       
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 1 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  33201 การบรหิารราชการไทย   33201 การบรหิารราชการไทย 

  33208 แนวคดิและทฤษฎ ี   33208 แนวคดิและทฤษฎ ี

   ทางรัฐประศาสนศาสตร ์    ทางรัฐประศาสนศาสตร ์

2 ตน้ 33303 นโยบายสาธารณะและ 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   การวางแผน   33303 นโยบายสาธารณะและ 

  33309 การจัดการองคก์ารและ    การวางแผน 

   พฤตกิรรมองคก์าร   33309 การจัดการองคก์ารและ 

  41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ     พฤตกิรรมองคก์าร 

   ยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน     

   และหลักธรรมาภบิาล     

 ปลาย 33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลัง  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สาธารณะ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

3 ตน้ เลอืก 3 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 3 ตน้ เลอืก 3 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและ   33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและ 

   ประโยชนเ์กือ้กลู    ประโยชนเ์กือ้กลู 

  33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์   33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์

  33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร   33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร 

   ทรัพยากรมนุษย ์    ทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  การจดัการเมอืง   การจดัการเมอืง 

  33421 การบรหิารทอ้งถิน่   33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  33447 การจัดบรกิารสาธารณะ   33447 การจัดบรกิารสาธารณะ 

   ของทอ้งถิน่    ของทอ้งถิน่ 

  33448 การบรหิารการคลังและ   33448 การบรหิารการคลังและ 

   การจัดการทนุในทอ้งถิน่    การจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการ   33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการ 

   ภาครัฐ    ภาครัฐ 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง   33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

   และนวัตกรรม    และนวัตกรรม 

  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ   33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ 

   และเครอืขา่ย    และเครอืขา่ย 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 33401 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ปลาย 33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลัง 

   บรหิารรัฐกจิ    สาธารณะ 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์   33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์   33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  การจดัการเมอืง   การจดัการเมอืง 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและ   33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและ 

   เมอืงอัจฉรยิะ    เมอืงอัจฉรยิะ 

  33446 นโยบาย แผน และโครงการ   33446 นโยบาย แผน และโครงการ 

   ทอ้งถิน่    ทอ้งถิน่ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ   33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ 

  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและ   33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและ 

   เอกชน    เอกชน 

4 ตน้   4 ตน้ 33401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       บรหิารรัฐกจิ 

      41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ  

       ยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน 

       และหลักธรรมาภบิาล 

      - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

4. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาวชิารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร ์

 สงัคมศาสตร ์(รัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสนศาสตร)์ บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ีศลิปศาสตร ์

 สารสนเทศศาสตร ์หรอืปรญิญาตร ีหรอืสงูกวา่ปรญิญาตรใีนทกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 1 ตน้   

  33303 นโยบายสาธารณะและ     

   การวางแผน     

  33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  33201 การบรหิารราชการไทย   33201 การบรหิารราชการไทย 

  33208 แนวคดิและทฤษฎ ี   33208 แนวคดิและทฤษฎ ี

   ทางรัฐประศาสนศาสตร ์    ทางรัฐประศาสนศาสตร ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 33309 การจัดการองคก์ารและ 2 ตน้ - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   พฤตกิรรมองคก์าร   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   33451 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและ   33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร     

   ประโยชนเ์กือ้กลู    ทรัพยากรมนุษย ์

  33451 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   การจดัการเมอืง 

  การจดัการเมอืง   33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 

  33421 การบรหิารทอ้งถิน่   33448 การบรหิารการคลังและ 

  33448 การบรหิารการคลังและ    การจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

   การจัดการทนุในทอ้งถิน่   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการ 

  33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการ    ภาครัฐ 

   ภาครัฐ   33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

  33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลง    และนวัตกรรม 

   และนวัตกรรม     

 ปลาย 33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลัง  ปลาย 33303 นโยบายสาธารณะและ 

   สาธารณะ    การวางแผน 

  และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์   33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์   33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  การจดัการเมอืง   การจดัการเมอืง 

  33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและ   33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและ 

   เมอืงอัจฉรยิะ    เมอืงอัจฉรยิะ 

  33446 นโยบาย แผน และโครงการ   33446 นโยบาย แผน และโครงการ 

   ทอ้งถิน่    ทอ้งถิน่ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ   33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ 

  33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและ   33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและ 

   เอกชน    เอกชน 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ  3 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   ยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน   33309 การจัดการองคก์ารและ 

   และหลักธรรมาภบิาล    พฤตกิรรมองคก์าร 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากวชิาเอกใด 

  วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้   วชิาเอกหนึง่ตอ่ไปนี ้

  วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์   วชิาเอกการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

  33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร   33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและ 

   ทรัพยากรมนุษย ์    ประโยชนเ์กือ้กลู 

  วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ   วชิาเอกการบรหิารทอ้งถิน่และ 

  การจดัการเมอืง   การจดัการเมอืง 

  33447 การจัดบรกิารสาธารณะ   33447 การจัดบรกิารสาธารณะ 

   ของทอ้งถิน่    ของทอ้งถิน่ 

  วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน   วชิาเอกการจดัการภาครฐัและเอกชน 

  33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ   33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ 

   และเครอืขา่ย    และเครอืขา่ย 

 ปลาย 33401 ประสบการณ์วชิาชพี  ปลาย 33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลัง 

   บรหิารรัฐกจิ    สาธารณะ 

      33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

      41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการ  

       ยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน 

       และหลักธรรมาภบิาล 

4 ตน้   4 ตน้ 33401 ประสบการณ์วชิาชพี 

       บรหิารรัฐกจิ 
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แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

พเิศษ 

10103 ทักษะชวีติ    

10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร    

10121 อารยธรรมมนุษย ์    

10131 สังคมมนุษย ์    

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

10151 ไทยศกึษา    

10152 ไทยกับสังคมโลก    

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร    

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร    

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร    

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน    

10171 การใชภ้าษาอังกฤษ    

11301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกจิ    

11302 ภาษาอังกฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว    

11303 ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม    

30105 การบัญชกีารเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง    

30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ    

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร     

30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ     

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ     

30210 การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และหลักการตลาด    

30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์    

30212 คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจ    

31305 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง    

31306 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง*    

31307 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง*    

31308 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา  

งานกอ่สรา้ง* 

   

31309 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง*    

31405 การวเิคราะหโ์ครงการ    

31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ่    

31410 การจัดการงานกอ่สรา้งอย่างย่ังยนื    

31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร    

31412 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง*    
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พเิศษ 

31413 ทฤษฎแีละปฏบัิตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง*    

31414 โครงงานดา้นการจัดการงานกอ่สรา้งและประสบการณ์วชิาชพี  

การจัดการงานกอ่สรา้ง 

   

32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ     

32207 การบัญชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญช ี    

32208 การบัญชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ    

32209 การบัญชขีัน้ตน้และหลักเบือ้งตน้เกีย่วกับระบบสารสนเทศ    

32210 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการเชงิกลยทุธ ์    

32302 การจัดการการตลาด     

32303 การจัดการการเงนิ    

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์    

32311 การบัญชตีน้ทนุและการบัญชเีพือ่การจัดการ    

32314 การบัญชขีัน้สงู 1 และการบัญชขีัน้สงู 2    

32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย    

32324 การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายใน    

32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ    

32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและการภาษีอากร    

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปได ้

ของโครงการ 

   

32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกันภัย    

32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค    

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจัิยการตลาด และการศกึษา 

ความเป็นไปได ้

   

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32336 การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย่ังยนื    

32337 การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม    

32338 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว    

32339 การจัดการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน    

32340 การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร       

32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์              

32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร               

32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน    

32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ    

32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบัญชกีารเงนิและการบัญช ี 

เพือ่การจัดการ 
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32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี    

32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกับเศรษฐกจิของไทย    

32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา    

32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด    

32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบัญชแีละ  

การตรวจสอบภายใน 

   

32444 การสอบบัญชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู    

32446 การบัญชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและการจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์    

32447 การบัญชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร    

32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ    

32452 กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้    

32453 การพนักงานสัมพันธแ์ละการบรหิารค่าตอบแทน    

32454 การวจัิยทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ    

32455 ธุรกจิและการเงนิระหว่างประเทศ    

32456 ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ    

32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์    

32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซอ่ปุทาน    

32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด    

32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก    

32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบรกิาร    

32477 การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธุรกจิ 

ตัวแทนทอ่งเทีย่ว* 

   

32478 การจัดการธุรกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่ว 

เพือ่เป็นรางวัล 

   

32479 การจัดการโรงแรมและกลยทุธก์ารจัดการโรงแรม    

32482 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ    

32483 สัมมนาการบัญชกีารเงนิและสัมมนาการบัญชเีพือ่การจัดการ    

32484 ความรูพ้ืน้ฐานของมัคคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน    

32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคุเทศกแ์ละการบรกิารในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว*    

32486 การจัดการธุรกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ    

32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและ 

การจัดการทีพ่ักทางเลอืก 

   

32488 นวัตกรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร    

32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิัล     

32490 การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจัดการสนิเชือ่    

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพือ่ความย่ังยนื    
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32494 แผนธุรกจิและการวจัิยธุรกจิ    

32495 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว    

33201 การบรหิารราชการไทย    

33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลังสาธารณะ    

33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์    

33302 หลักกฎหมายเกีย่วกับการบรหิารราชการไทย    

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน    

33304 การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์    

33309 การจัดการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร    

33401 ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ     

33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ    

33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์    

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์    

33421 การบรหิารทอ้งถิน่    

33422 การบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ    

33442 การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ    

33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม    

33444 การบรหิารองคก์รภาครัฐและเอกชน                                          

33446 นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่    

33447 การจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่    

33448 การบรหิารการคลังและการจัดการทนุในทอ้งถิน่    

33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืข่าย    

33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู    

33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์    

33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์    

41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม หลักสทิธมินุษยชน 

และหลักธรรมาภบิาล 

   

54130 เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย    

60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้     

 

หมายเหตุ  ขอ้มลูการเปิดสอนชดุวชิาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพันธ/์เว็บไซต์

ของมหาวทิยาลยั 

              * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัอิอนไลน์ 

            ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
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10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลยี การใช ้

เหตุผล การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด        

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้ักษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์

  ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลต่อการจัดระเบยีบ

  สงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่

ฐานของมนุษย ์องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ

และสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 

ทีม่อีทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์  

  และเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัย

และโภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม 

ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลง   

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์  ในมิติต่างๆ    

 ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบ

ต่อประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ 

ซึง่สง่ผลใหเ้กดิความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุอง

ปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิตติ่างๆ ทัง้ทางการเมือง เศรษฐกจิ 

สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร      

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสือ่สารใหม้ีประสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

การใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติ การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร                                                                          (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องระบบเสยีงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอีว่ ์พินอนิ 

  (Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้รือ่งตัวอักษรจนีทีเ่ป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและ    

  หลกัภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจีนกลาง การถอดเสยีงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอีว่ ์พินอนิ    

(Hànyǔ Pīnyīn) ค าศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทาง

ไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตัวอักษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลียง และอักษรมูล ค าศัพท์

พืน้ฐานในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และ

การเขยีนเพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

10164 สงัคม และวฒันธรรมอาเซยีน                                                                  (6 หนว่ยกติ)  

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพ

ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซียน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธ์ของ

อาเซยีนทีม่ตีอ่ภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

10171 การใชภ้าษาองักฤษ                                                                                (6 หนว่ยกติ)  

 Interaction: Effective Communication in English 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ฝึกทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 2. เพื่อเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องโครงสรา้ง ศัพท ์ส านวน โดยเรียนรูจ้ากการฝึกทักษะ 

  ฟัง พูด อา่น เขยีน ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนัและในการประกอบกจิการงาน 

 3. เพื่อเรียนรูถ้งึปัญหาบางประการในการตดิต่อสือ่สารอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางดา้น

  ภาษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาอังกฤษ เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวัน และการ

ประกอบกจิการงาน เช่น การทักทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและการ

ประชุมแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษ 

เพือ่การแสดงออกของคนไทย 
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11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชก้ันทั่วไปในวงธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ 

สือ่สารและเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 English for Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ สามารถใชโ้ครงสรา้ง ศัพท์ ส านวนภาษาอังกฤษที่ใชใ้น        

การสือ่สารกบัชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย และการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษแนะน าชาวต่างประเทศใหรู้จั้กประเทศไทยดา้นภูมศิาสตร ์

ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารกับชาวต่างประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย 

การบรกิารเกีย่วกับการทอ่งเทีย่ว การใหข้อ้มูลดา้นภูมศิาสตร ์ประวัตศิาสตร ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ศลิปวฒันธรรมไทย 

11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 English for Hotel Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นธรุกจิการโรงแรม 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิต่อสือ่สาร เพื่อเพิ่มพูนประสทิธภิาพของงานทีท่ า

และเพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในธุรกจิโรงแรม ศัพท์และส านวน

เฉพาะที่ใชเ้กีย่วกับงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอังกฤษที่ใชเ้พื่อการตดิต่อสือ่สาร  

เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพของงานและเพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

30105 การบญัชแีละการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Accounting and Finance for Construction  

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิทางการบัญช ีงบการเงนิ กระบวนการบญัช ีการรับรูร้ายไดแ้ละ

ตน้ทนุของงานกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นดา้นการบญัชเีพือ่การจัดการส าหรับงานกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิทางการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีน สนิทรัพยถ์าวร และการจัดหาเงนิทุน

เพือ่งานกอ่สรา้ง 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการบัญชเีพือ่งานกอ่สรา้ง งบการเงนิ การรับรูร้ายไดแ้ละตน้ทนุของงานกอ่สรา้ง 

การบัญชเีพื่อการจัดการงานก่อสรา้งในดา้นการงบประมาณ การใชข้อ้มูลทางการบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ 

การวเิคราะหง์บการเงนิ การควบคุมภายในและการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน รวมทัง้แนวคดิทางการเงนิ 

การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีน สนิทรัพยถ์าวร และการจัดหาเงนิทนุเพือ่งานกอ่สรา้ง 

30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณติศาสตรพ์ืน้ฐานเพือ่ทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาการดา้นอืน่ได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติเิบือ้งตน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เซต ตรรกศาสตร์ การจัดล าดับและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงนิสด ดอกเบีย้ ค่ารายปี 

ระบบจ านวน เมตรกิซ ์ดเีทอรม์นัินตแ์ละการประยุกต ์ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ล าดับและอนุกรมเรขาคณิต

วเิคราะห์ การดฟิเฟอเรนชเิอท  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับสถิต ิสถติเิชงิพรรณนา ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง 

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ชนดิไมต่อ่เนื่อง การแจกแจงปกต ิการแจกแจงสิง่ตวัอย่าง และการประเมนิคา่ 

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร  (6 หนว่ยกติ) 

 Business Law and Taxation  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลกักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิปีฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธรุกจิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกัน  

จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิลักษณะตา่งๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับ  ธุรกรรม

ทางอเิล็กทรอนกิส ์และกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุธุรกจิ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมาย

แรงงานและแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 30206-2 การภาษอีากร (Taxation) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกฎหมายภาษีอากรตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง เช่น ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากร

แสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 
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30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบญัชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบัญชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชี

ตามวงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม  และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร 

การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใชข้ อ้มูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การประเมินผล 

การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Finance and Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารเงนิทนุและการจัดการเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น      

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วัตถุประสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบันการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน 

การจัดการสนิทรัพยห์มนุเวยีนและสนิทรัพยไ์มห่มุนเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล 

และการจัดหาเงนิทนุ 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ เช่น ซือ้

ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกัน จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิ ทัง้กรณีหา้ง

หุน้ส่วนสามัญ หา้งหุน้ส่วนสามัญนิตบิุคคล หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และ

กจิการร่วมคา้ ลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงนิ และกฎหมายที่เกี่ยวกับ  

การควบคุมธุรกจิ เช่น กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย 

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Operations Management and Principle of Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการการผลติและด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลติและด าเนินงาน การวางแผนผลติภัณฑ์ ก าลังผลติ ท าเลที่ตัง้ การวางผังสถาน

ประกอบการ การจัดการคณุภาพ การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง 

การวางแผนและการควบคุมการผลติและด าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน 

การจัดล าดบังาน ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ 
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 แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้ง

องค์การทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์ 

การวจิัยการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมการซือ้ 

การแบง่สว่นตลาดและการตลาดเป้าหมาย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและ

การตัดสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตัดสนิใจ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพีบรหิารธรุกจิ 

30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลักการดงักลา่วมาประยกุตใ์ชก้ับองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา 

แนวคดิและทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกบัองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุม่

และองคก์าร การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 

 ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคัดเลอืก 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดกิารและการพนักงานสัมพันธ์ การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

เทคนคิและเครือ่งมอืของการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

30212 คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ  (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis  

 for Decision Making 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถติพิืน้ฐาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถติธิรุกจิและประยกุตใ์ชใ้นการตัดสนิใจได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

พีชคณิตเบื้องตน้ จ านวน การนับ เชต เมตริกซ์พื้นฐาน สมการและการแกส้มการ แคลคูลัส

เบื้องตน้และการน าไปใช ้สถิติพื้นฐานและการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง       

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมตฐิานและการใช ้

สถติอินุมาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะห์สหสัมพันธแ์ละการถดถอย การวเิคราะหเ์ลขดัชน ี

การวเิคราะห์อนุกรมเวลา การพยากรณ์ธุรกิจ ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับการวเิคราะห์เช ิงปริมาณเพื่อ         

การตัดสินใจทางธุรกิจ ตัวแบบการตัดสนิใจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน้ ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบ

มอบหมายงาน ตวัแบบสนิคา้คงคลงั ตวัแบบแถวคอย ตัวแบบมารค์อฟ ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ ตัวแบบ 

PERT/CPM 
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31305 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology for Construction Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัเบือ้งตน้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการตดิตามงานเพือ่น าขอ้มลูไปเก็บเป็นสถติ ิ

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  

การสื่อสาร ขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูลและคลังขอ้มูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เครือ่งมอืเพือ่พัฒนาประสทิธภิาพในการท างาน เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางการบัญชแีละการเงนิในงานก่อสรา้ง การวเิคราะห์โครงการก่อสรา้ง การวางแผนงานก่อสรา้ง การส ารวจ

ปริมาณและการประมาณราคางานก่อสรา้ง การจัดการงานสนาม การจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 

การกอ่สรา้ง การควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง และการจัดการทรัพยากรอาคาร 

31306 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจดัการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Theory and Practice in Project Management for Construction   

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 31306-1 ทฤษฎกีารจดัการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง  

 (Theory of Project Management for Construction) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิ และเครือ่งมอื การจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัโครงการกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโครงการก่อสรา้ง การจัดองค์การในโครงการก่อสรา้ง 

วธิกีารด าเนนิโครงการก่อสรา้ง ขอบเขตการด าเนินการโครงการกอ่สรา้ง กระบวนการก่อสรา้ง การจัดการ

ทรัพยากรในโครงการกอ่สรา้ง การจัดการเวลา ตน้ทนุและคณุภาพในโครงการกอ่สรา้ง การประสานงานใน

การกอ่สรา้ง การจัดการผลติภาพ การจัดการความเสีย่ง การจัดการขอ้โตแ้ยง้ การสง่มอบโครงการ 

 31306-2 ปฏบิตักิารจดัการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

 (Practice in Project Management for Construction) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัการจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัเทคนคิและเครือ่งมอืในการจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการดา้นการจัดการโครงการกอ่สรา้งได ้

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การฝึกปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดการโครงการก่อสรา้ง การจัดองคก์ารในโครงการก่อสรา้ง วธิีการ

ด าเนินโครงการก่อสรา้ง ขอบเขตการด าเนินการโครงการก่อสรา้ง กระบวนการก่อสรา้ง การจัดการ

ทรัพยากรในโครงการก่อสรา้ง การจัดการเวลา ตน้ทุนและคณุภาพในโครงการก่อสรา้ง การประสานงาน 

ในการกอ่สรา้ง การจัดการผลติภาพ การจัดการความเสีย่ง การจัดการขอ้โตแ้ยง้ การสง่มอบโครงการ 



หลักสูตรการศึกษา180 179 
 
31307 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารวางแผนงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Theory and Practice in Construction Planning 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 31307-1 ทฤษฎกีารวางแผนงานกอ่สรา้ง  

 (Theory of Construction Planning) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนงานก่อสรา้งในระบบตา่งๆ และเลอืกใชแ้ผนงาน

  ใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปรับแผนใหเ้ขา้กับทรัพยากร การน าแผนไปใชแ้ละการ

  ตดิตามความกา้วหนา้ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในเทคนิคการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผนก่อสรา้ง

  โดยใชช้ ิน้สว่นส าเร็จรูป 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนงานเพือ่ประกนัคณุภาพ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการกับการวางแผนงานก่อสรา้ง หลักการวางแผน การศกึษาการท างาน 

เทคนคิในการวางแผนงานระบบตา่งๆ การวางแผนงานระบบตารางเวลาท างาน การวางแผนสายงานวกิฤต

แบบเสน้ลกูศร การวางแผนงานระบบสายงานวกิฤตแบบเสน้วงกรอบ การวางแผนงานเทคนิคเพริต์ ระบบ

เสน้สมดุลและระบบอืน่ๆ การวางแผนทรัพยากรในงานก่อสรา้ง การวางแผนและควบคุมตน้ทุนในงาน

กอ่สรา้ง การวางแผนคณุภาพในงานกอ่สรา้ง การน าแผนไปใชแ้ละการตดิตามผลความกา้วหนา้ การปรับ

และแกไ้ขแผนงาน และการเร่งงาน 

 31307-2 ปฏบิตักิารวางแผนงานกอ่สรา้ง  

 (Practice in Construction Planning) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ทีักษะในการวางแผนงานก่อสรา้งในระบบต่างๆ และสามารถตัดสนิใจเลอืกใชแ้ผนงาน

  ใหเ้หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการปรับแผนใหเ้ขา้กบัทรัพยากร การน าแผนไปใชง้าน ตลอดจนการตดิตาม

  ความกา้วหนา้ของแผนงาน 

 3. เพื่อใหม้ีทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผนก่อสรา้งโดยใช ้

  ชิน้สว่นส าเร็จรูป 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวางแผนงานเพือ่ประกนัคณุภาพในงานกอ่สรา้งได ้

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การฝึกปฏบิัตเิกีย่วกับการศกึษาการท างาน การเตรียมการวางแผนงานก่อสรา้ง เทคนิคในการ

วางแผนงานระบบต่างๆ การวางแผนงานกอ่สรา้งระบบตารางเวลาท างาน การวางแผนงานก่อสรา้งระบบ

สายงานวกิฤตแบบเสน้ลูกศร การวางแผนงานก่อสรา้งระบบสายงานวกิฤตแบบเสน้วงกรอบ การวางแผน

งานกอ่สรา้งระบบเพริต์ ระบบเสน้สมดลุและระบบอืน่ๆ การวางแผนทรัพยากรในงานกอ่สรา้ง การวางแผน

และควบคุมตน้ทุนในงานก่อสรา้ง การวางแผนคุณภาพในงานก่อสรา้งและการเตรียมการก่อนการน า

แผนงานไปใช ้การควบคมุและตดิตามแผนงานกอ่สรา้ง และการปรับแกไ้ขแผนงานและการเร่งงาน 
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31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณและการประมาณ (6 หนว่ยกติ) 

 ราคางานกอ่สรา้ง 

 Theory and Practice in Quantity Survey and Cost Estimate  

 in Construction 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 31308-1 ทฤษฎกีารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง  

 (Theory of Quantity Survey and Cost Estimate in Construction) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารวเิคราะหร์าคาของคา่กอ่สรา้งสว่นตา่งๆ และประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการคมุราคาใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีว่างไว ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการประยกุตใ์ชข้อ้มูล สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

  ส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา การแยกงานกอ่สรา้งและการวัด

เนื้องาน การก าหนดราคาต่อหน่วย การส ารวจปริมาณและการประมาณราคางานสถาปัตยกรรม  

งานโครงสรา้ง งานระบบประกอบอาคาร และงานโยธา การสรุปราคาขัน้สุดทา้ยของงานประมาณราคา 

ค่าก่อสรา้ง การควบคุมค่าก่อสรา้งของโครงการใหอ้ยู่ในงบประมาณ  การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 

 31308-2 ปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

 (Practice in Quantity Survey and Cost Estimate in Construction) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีักษะในการใชว้ธิกีารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคาตา่งๆ เพือ่การน าไปใชใ้น

  การปฏบิตัวิชิาชพี 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหร์าคาของคา่กอ่สรา้งสว่นตา่งๆ และประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคมุราคาใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีว่างไว ้

 4. เพือ่มทีักษะในการสบืคน้ขอ้มูลและการประยุกตใ์ชข้อ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ

  เพือ่การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การฝึกปฏิบัตกิารส ารวจปริมาณและการประมาณราคาอย่างหยาบ การฝึกปฏิบัตกิารส ารวจ

ปรมิาณและการประมาณราคาอย่างละเอยีด การแยกงานก่อสรา้งและการจัดท าบัญชแีสดงปรมิาณและ

ราคางาน การจัดท าเอกสารประกอบการส ารวจปรมิาณและประมาณราคา การวัดเนื้องานและการก าหนด

ราคาต่อหน่วยของงานประเภทต่างๆ  และการสรุปราคาขัน้สุดทา้ยของงานประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบราคาในการประกวดราคา และการควบคมุโครงการกอ่สรา้งใหอ้ยู่ในงบประมาณ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 
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31309 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจดัการงานสนามในงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Theory and Practice in Construction Field Work Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 31309-1 ทฤษฎกีารจดัการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

 (Theory of Construction Field Work Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเตรียมงานและการจัดการงานสนาม ในรูปแบบของการ

  แกปั้ญหาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภาพของทอ้งถิน่ตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง และสขุลกัษณะในสถานทีก่อ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดท าแบบขยายจรงิและแบบสรา้งจรงิของงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง การจัดการทรัพยากรก่อสรา้ง การจัดการสิง่แวดลอ้มใน

หน่วยงานกอ่สรา้ง การวางผังบรเิวณสถานทีก่อ่สรา้ง การประสานงานระหวา่งกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง การจัดการ

งานกอ่สรา้งในสนาม การจัดท าแบบขยายจรงิและแบบสรา้งจรงิของงานก่อสรา้ง การจัดการความปลอดภัย 

ในงานกอ่สรา้ง 

 31309-2 ปฏบิตักิารจดัการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

 (Practice in Construction Field Work Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเตรยีมงานและการจัดการงานสนาม และสขุลกัษณะของสถานทีก่อ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการทรัพยากรกอ่สรา้ง และการประสานงานระหวา่งกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการดา้นเทคนคิการกอ่สรา้ง แบบกอ่สรา้งและเอกสารตา่งๆ ในสนาม 

 4. เพือ่ใหม้ทีกัษะในเรือ่งการจัดการความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ปฏบิัตเิกีย่วกับการเตรยีมการกอ่นเริม่งานกอ่สรา้ง การวางผังบรเิวณสถานทีก่อ่สรา้ง สขุลักษณะ

ของสถานทีก่อ่สรา้ง การจัดการทรัพยากรกอ่สรา้ง การประสานงานระหวา่งกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง งานโครงสรา้ง

ชัว่คราว งานดา้นเทคนคิการกอ่สรา้งประเภทตา่งๆ การจัดการดา้นแบบกอ่สรา้งและเอกสารตา่งๆ ในสนาม 

และการจัดการความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง 

31405 การวเิคราะหโ์ครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Project Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทีเ่กีย่วกบัการจัดท าโครงการ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการในการวเิคราะห ์โครงการดา้นตา่งๆ 

3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการภาคเอกชนและภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดท าโครงการ การวางแผนโครงการ การวเิคราะห์

โครงการดา้นต่างๆ การจัดการความเสีย่งของโครงการ กระบวนการตดิตามและประเมินผล โครงการ 

ตลอดจนการประยกุตใ์ชห้ลักการวเิคราะหโ์ครงการในภาคเอกชนและภาครัฐ 
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31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Large-scale Construction Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในการจัดการโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการความปลอดภัยในงานกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับเทคโนโลยีการก่อสรา้งขนาดใหญ่ การจัดการโครงการก่อสรา้งขนาด

ใหญ่ การจัดการทรัพยากรในงานก่อสรา้งขนาดใหญ่ เทคโนโลยกีารก่อสรา้งขนาดใหญ่ในงานฐานราก

และงานระบบโครงสรา้งสว่นใตด้นิ งานระบบโครงสรา้งอาคารขนาดใหญ่ งานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ ่

งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประกอบอาคาร งานระบบสขุาภบิาลและระบบพเิศษอืน่ๆ งานดนิ งานทาง

และงานสะพาน งานเขือ่น งานจัดการสิง่แวดลอ้มขนาดใหญ่ งานกอ่สรา้งพเิศษอืน่ๆ และการจัดการดา้น

ความปลอดภัยในงานกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

31410 การจดัการงานกอ่สรา้งอยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Construction Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการการจัดการงานกอ่สรา้งอย่างยั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิความย่ังยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืและเทคโนโลยใีนการจัดการงานกอ่สรา้งอยา่งยั่งยนื 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลักการการจัดการงานกอ่สรา้งอย่างย่ังยนืมาประยุกตใ์ช ้

ในงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการงานกอ่สรา้งอย่างยั่งยนื เกณฑก์ารประเมนิความยั่งยนืทาง  พลังงาน

และสิง่แวดลอ้มทัง้ในและต่างประเทศ การจัดการคุณภาพเพื่อสิง่แวดลอ้มที่ย่ังยืน วศิวกรรม คุณค่า 

เทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบลีน การจัดการขยะในงานก่อสรา้ง การจัดการพลังงานในงานก่อสรา้ง  

การจัดการน าในงานก่อสรา้ง การจัดการวัสดุและทรัพยากรการก่อสรา้งอย่างย่ังยืน โลจสิตกิสแ์ละการ 

จัดการห่วงโซ่อปุทาน การจัดการสิง่แวดลอ้มในหน่วยงานก่อสรา้งอย่างย่ังยนื การจัดการความปลอดภัย 

การจัดการความเสีย่ง การประเมนิผลตอบแทนทางเศรษฐกจิและความรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยรวม 

31411 การจดัการทรพัยากรอาคาร (6 หนว่ยกติ) 

 Facility Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นวธิกีารและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานดา้นการจัดการทรัพยากรอาคาร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร การวางแผนเชงิกลยุทธ์ การจัดการ ทรัพยากร

อาคาร การบริหารอาคาร เทคโนโลยีอาคาร การบ ารุงรักษาทรัพยากรอาคาร การเงนิและค่าใชจ้่าย อาคาร  

การประเมนิค่าทางเศรษฐกจิของทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยนื 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรอาคาร ความปลอดภัยในอาคาร ขอ้ก าหนดและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรอาคาร 

31412 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Theory and Practice in Construction Supervision and Inspection 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 31412-1 ทฤษฎกีารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 (Theory of Construction Supervision and Inspection) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความหมายและขอบเขตของการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นวธิกีารและกระบวนการควบคมุงานและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถใชห้ลักและเทคนิค วธิกีารต่างๆ ในการควบคุมและการตรวจงาน

  กอ่สรา้ง 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานดา้นการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง หลกัปฏบิตัใินการตรวจงานกอ่สรา้ง 

การควบคมุและการตรวจงาน งานดนิและงานฐานราก เทคโนโลยงีานคอนกรตีเสรมิเหล็ก งานแบบหล่อ 

งานไมแ้ละงานเหล็กโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานวศิวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา ความปลอดภัย

ในการปฏบิตังิาน และเทคโนโลยงีานทดสอบคณุสมบตัวิัสด ุ

 31412-2 ปฏบิตักิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 (Practice in Construction Supervision and Inspection) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัวธิกีารและกระบวนการควบคมุงานและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการใชห้ลกัและเทคนคิ วธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การฝึกปฏบิัตใินการควบคุมและการตรวจงานก่อสรา้ง งานดนิและงานฐานราก เทคโนโลยงีาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก งานแบบหล่อ งานไมแ้ละงานเหล็กโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานวศิวกรรม

ประกอบอาคาร งานโยธา ความปลอดภัยในการปฏบิตังิาน และเทคโนโลยงีานทดสอบคณุสมบัตวิัสดุ 
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31413 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจดัการเครือ่งจกัรกลงานกอ่สรา้ง   (6 หนว่ยกติ) 

 Theory and Practice in Management of Construction Equipment   

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 31413-1 ทฤษฎเีครือ่งจกัรกลงานกอ่สรา้ง  

 (Theory of Construction Equipment) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการใชเ้ครือ่งจักรกลตามประเภทของงานกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการจัดการและหลกัการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับพัฒนาการของเครื่องจักรกลงานก่อสรา้ง ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับเครื่องจักรกล 

หลักการใชเ้ครือ่งจักรกลในงานก่อสรา้งประเภทตา่งๆ หลักการจัดการเครือ่งจักรกลในงานก่อสรา้ง และ

หลกัการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

 31413-2 ปฏบิตักิารจดัการเครือ่งจกัรกลงานกอ่สรา้ง  

 (Practice in Management of Construction Equipment) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการงานบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การจัดการเครื่องจักรกลพื้นฐาน การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสรา้งตามประเภทของงาน

กอ่สรา้ง และการจัดการงานบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกลในงานกอ่สรา้ง 

31414 โครงงานดา้นการจดัการงานกอ่สรา้งและประสบการณว์ชิาชพี (6 หนว่ยกติ) 

 การจดัการงานกอ่สรา้ง 

 Construction Management Project and Professional Experience in  

 Construction Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 31414-1 โครงงานดา้นการจดัการงานกอ่สรา้ง  

 (Construction Management Project) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประมวลความรูแ้ละทกัษะจากการศกึษามาประยกุตใ์นการจัดท าโครงงาน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนด าเนนิงาน แกปั้ญหา ประเมนิผล ท ารายงาน และน าเสนอผลงาน 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละพัฒนางานในวชิาชพีทีศ่กึษา 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ศกึษาและปฏบิัตเิกีย่วกับ หลักการจัดท าโครงการ การวางแผนการด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา 

การประเมนิผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏบิตัจิัดท าโครงการ สรา้งและ/หรอืพัฒนา

งานที่ใชค้วามรูแ้ละทักษะที่สอดคลอ้งกับสาขาวชิาชีพดา้นการจัดการงานก่อสรา้ง ด าเนินการเป็น

รายบคุคลหรอืกลุม่ ตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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 31414-2 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการงานกอ่สรา้ง 

 (Professional Experience in Construction Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยกุตท์ฤษฎทีางวชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้งสูภ่าคปฏบิัต ิ

 2. เพือ่ฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการจัดการงานกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้บังคับ กฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วกับงานกอ่สรา้ง

  ไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่พัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทกัษะในการเป็นนักการจัดการงานกอ่สรา้งทีด่ ี

 5. เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ของบณัฑติในการประกอบวชิาชพีทางการจัดการงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การประยุกตท์ฤษฎีทางวชิาชพีการจัดการงานก่อสรา้งสูภ่าคปฏบิัต ิกระบวนการแกป้้ญหาและ 

การตัดสนิใจ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในงานก่อสรา้ง สัญญาจา้งก่อสรา้งและการบริหารสัญญาก่อสรา้ง 

จรรยาบรรณในการปฏบิตัวิชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง กระบวนการกลุม่และการท างานเป็นคณะ 

32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Statistics and Quantitative Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลกัการและวธิกีารทางสถติธิรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลกัการและวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ ์การ

ทดสอบไคสแควร ์และสถตินิอนพาราเมตรกิ เลขดัชนี เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกจิ การตัดสนิใจภายใต ้

สภาวการณ์ต่างๆ โปรแกรมเชงิเสน้ ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้

คงเหลอื ตวัแบบถดถอยและตวัแบบจ าลองสถานการณ์ การวเิคราะหม์ารค์อฟ และ PERT/CPM 

32207 การบญัชขี ัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี (6 หนว่ยกติ) 

 Intermediate Accounting I and Accounting Information System 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32207-1 การบญัชขี ัน้กลาง 1  (Intermediate Accounting I) 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจ าแนก การรับรูร้ายการ การวัดมูลค่า การตรีาคาและการดอ้ยค่า

ของสนิทรัพย ์

2. เพือ่ใหส้ามารถแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรัพยใ์นงบการเงนิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักการและวธิกีารบัญชเีกีย่วกับสนิทรัพย ์การจ าแนกประเภทสนิทรัพย ์การวัดมูลค่า การรับรู ้

รายการการตีราคาและการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบัญชี

เกษตรกรรม การแสดงรายการสนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิ 

พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 
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 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี(Accounting Information System) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะ องคป์ระกอบและหนา้ทีข่องระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับเทคนคิ วธิกีาร และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการน าเขา้ขอ้มูล การประมวลผล

และการจัดท ารายงานทางการเงนิในระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการควบคมุระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาจัดท าบญัช ี

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ลักษณะ องคป์ระกอบ และหนา้ทีข่องระบบสารสนเทศทางการบัญช ีวงจรทางธุรกจิขัน้พื้นฐาน 

กจิกรรมในระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการบญัชเีกีย่วกับวงจรรายได ้วงจรคา่ใชจ้่าย วงจรการผลติ

และสนิคา้คงเหลอื วงจรสนิทรัพย์ถาวร วงจรเงนิเดอืนและค่าจา้ง และรายงานทางการเงนิ การจัดท า

เอกสารและผังงานระบบในแต่ละวงจร ตลอดจนการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

รวมทัง้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาจัดท าบญัช ี

32208 การบญัชขี ัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Intermediate Accounting II, Financial Reporting and Financial 

 Statements Analysis 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32208-1 การบญัชขี ัน้กลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถจ าแนก การรับรูแ้ละการวัดมูลคา่เกีย่วกับหนี้สนิและสว่นของเจา้ของหา้งหุน้สว่น

  และบรษัิท   

 2. เพื่อใหส้ามารถแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับหนี้สนิและส่วนของเจา้ของในงบ

  การเงนิของหา้งหุน้สว่นและบรษัิท 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักการและวธิีการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับหนี้สนิและส่วนของ

เจา้ของ ประกอบดว้ย การจ าแนกประเภทหนี้สนิ การรับรูแ้ละการวัดมูลค่าหนี้สนิ การแสดงมูลค่า การ

แสดงรายการหนี้สนิในงบการเงนิ การบัญชเีกีย่วกับการจัดตัง้กจิการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไร

ขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ การเลกิกจิการ การช าระบัญช ีการแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลสว่นของเจา้ของในงบการเงนิของหา้งหุน้สว่นและบรษัิท ภาษีเงนิไดแ้ละเครือ่งมอืทางการเงนิ 

และพรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

 32208-2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ 

 (Financial Reporting and Financial Statements Analysis) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ การวเิคราะห์ การตคีวามและ 

การแปลความหมายตลอดจนการใชป้ระโยชนข์องรายงานการเงนิ 

2. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิรวมถงึงบกระแสเงนิสด 

3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการน าเสนอรายงานการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน การรายงานขอ้มูล

ของบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั การจัดท างบการเงนิระหวา่งกาล รายงานความยั่งยนืและ

รายงานเชงิบรูณาการ 
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 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายงานการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล การจัดท าและการวเิคราะหง์บกระแสเงนิสด วธิกีารและ

เครือ่งมอืในการวเิคราะหง์บการเงนิและขอ้มูลทางการบัญชอีืน่ทีส่ าคัญเพือ่การตัดสนิใจ จรรยาบรรณของ

ผูว้ ิเคราะห์ทางการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใชน้โยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  

การวเิคราะหง์บการเงนิรวมและงบการเงนิระหวา่งประเทศ รายงานการเงนิและการวเิคราะหข์อ้มูลจ าแนก

ตามสว่นงาน การเปิดเผยขอ้มูลของบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา

รายงาน งบการเงนิระหว่างกาล การตคีวามของรายงานต่างๆ ซึง่รวมถงึขอ้มูลทีไ่ม่ใชข่อ้มูลทางการเงนิ 

เช่น รายงานความย่ังยืนและรายงานเชงิบูรณาการ พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพื่อประมวลความรูท้างการ

บญัชปีระจ ารายวชิา 

32209 การบญัชขี ัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Principle of Accounting and Principle of Information Systems 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32209-1 การบญัชขี ัน้ตน้ (Principles of Accounting) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบัญช ีกรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงนิ และจรรยาบรรณ

  ของวชิาชพีบญัช ี

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและวงจรบญัช ี

 3. เพือ่ใหส้ามารถบนัทกึบญัชแีละจัดท างบการเงนิของกจิการบรกิาร พาณชิยกรรมและการผลติกรรม 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงคข์อง การบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ประโยชน์ของขอ้มลูทางการบญัช ีกฎหมายวา่ดว้ยการบัญช ีจรรยาบรรณส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพี

บัญช ีกรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงนิ วงจรบัญช ีเอกสารทางการบัญช ีผังบัญช ีสมุดบัญช ี

การวเิคราะห์รายการคา้ การบันทกึบัญช ีการปรับปรุงรายการบัญชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบัญช ี

การปิดบัญช ีการจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงนิ ระบบใบส าคัญ ระบบเงนิสดย่อย การบัญชี

เกีย่วกับกจิการบรกิาร กจิการพาณิชยกรรม และกจิการผลติกรรม รวมทัง้การบัญชภีาษีมูลคา่เพิม่ พรอ้มทัง้

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

 32209-2 หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

 (Principles of Information Systems) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัรูปแบบและโครงสรา้งระบบสารสนเทศ 

3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงาน การสือ่สารขอ้มูลในระบบ

สารสนเทศและระบบเครอืขา่ย 
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 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ บทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร 

รูปแบบและโครงสรา้งของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกจิ การเขา้ถงึระบบสารสนเทศ 

การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงาน การสือ่สารขอ้มลูในระบบสารสนเทศและระบบเครอืขา่ย 

32210 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Strategic Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32210-1 องคก์ารและการจดัการ (Organization and Management)  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับองคก์าร หลกัการ และวธิกีารจัดการองคก์าร หนา้ทีข่องการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลักการดงักลา่วมาประยกุตใ์ชก้ับองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การ หลักและวธิีการจัดองค์การ     

การก าหนดอ านาจหนา้ที่ในองค์การ หลักการและหนา้ที่ของการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร   

ภาวะผูน้ าและการจงูใจ การตดิตามและควบคมุ พฤตกิรรมองคก์าร และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

 32210-2 การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มต่างๆ ขององค์การและน ามาใชใ้น    

การตัดสนิใจของผูบ้ริหารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององค์การในระดับ

ตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญและองคป์ระกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ ์ระดับและประเภทของกลยุทธ ์

กระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธ์  การตรวจสอบและวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก  

การวางแผนกลยทุธ ์การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิและการควบคมุกลยทุธ ์

32302 การจดัการการตลาด                      (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการการตลาด และสามารถน าไปประยุกตก์ับ

  การปฏบิตังิานการตลาดได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการตลาด และสามารถจัดเตรียมขอ้มูล    

     เพือ่การจัดท าแผนการตลาดได ้ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปจัดท าแผนการตลาดไดใ้นทางปฏบิตั ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และหนา้ทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบ

การตลาด และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโนม้การตลาด และพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค การตลาดเป้าหมาย การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวเิคราะห์จุดแข็งและ

จุดออ่นของกจิการ การจัดการสว่นประสมการตลาด การวางแผน การด าเนนิการ การควบคุม การประเมนิผล

การตลาด การจัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้ และจรรยาบรรณการตลาด 

       องคป์ระกอบของแผนการตลาด วธิกีารหาขอ้มูลเพือ่การจัดท าแผนการตลาด ขัน้ตอนและวธิกีาร

จัดท าแผน  การตลาด การวเิคราะหแ์ผนการตลาดเพือ่น าไปใชใ้นการด าเนนิงานธรุกจิ 

32303 การจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการเงนิดา้นตา่งๆ ของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและวธิกีารทางการเงนิได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 จุดมุ่งหมายและหนา้ทีท่างการเงนิ การก าหนดมูลคา่ของธุรกจิตลาดการเงนิและสถาบันการเงนิ 

ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย ์           

ไมห่มนุเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทนุของธุรกจิ การควบรวมกจิการ 

การปรับปรุงกจิการ การเลกิกจิการและการจัดการการเงนิระหวา่งประทศ 

32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการในการบรหิารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย องค์การ เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับ      

การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ขอบเขตและหนา้ทีก่ารบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ 

โดยเริ่มตั ้งแต่การวางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเขา้ท างาน การพัฒนาบุคลากร การประเมิน             

การปฏบิตังิาน การจงูใจ การบรหิารคา่ตอบแทน ประโยชนแ์ละบรกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สขุภาพ และ

ความปลอดภัย กฎหมายและองคก์รที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง     

การจัดการทรัพยากรมนุษยก์บัเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Cost Accounting and Managerial Accounting 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32311-1 การบญัชตีน้ทนุ (Cost Accounting)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวธิกีารรวบรวมตน้ทนุ การวเิคราะหแ์ละการปันสว่นตน้ทนุ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวธิกีารบญัชแีละการควบคมุองคป์ระกอบของตน้ทนุ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบญัชตีน้ทนุแบบตา่งๆ 
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 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความส าคัญและบทบาทของการบัญชตีน้ทนุในองคก์ารธุรกจิ ความหมายของตน้ทนุ การจ าแนก

ประเภท องคป์ระกอบ การรวบรวมและการปันสว่นตน้ทุน การคดิตน้ทนุผลติภัณฑ ์ระบบบัญชทีีใ่ชบ้ันทกึ

ตน้ทนุ วธิกีารบัญชแีละการควบคมุวตัถุดบิ แรงงาน คา่ใชจ้่ายการผลติ ระบบบัญชตีน้ทนุงานสัง่ท า ระบบ

บญัชตีน้ทนุชว่งการผลติ ระบบบัญชตีน้ทนุมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลตา่งๆ การบญัชตีน้ทนุผลติภัณฑ์

ร่วมและผลติภัณฑพ์ลอยได ้สนิคา้ดอ้ยคณุภาพ เศษซากและของสิน้เปลอืง ตน้ทนุฐานกจิกรรม พรอ้มทัง้        

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

 32311-2 การบญัชเีพือ่การจดัการ (Managerial Accounting)  

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิส าหรับการตัดสนิใจเชงิบรหิาร 

 2.  เพือ่ใหส้ามารถจัดท ารายงานส าหรับสนับสนุนการตดัสนิใจเชงิบรหิาร 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการบัญชเีพื่อการจัดการ ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการตัดสนิใจแกฝ่่าย

บรหิาร การงบประมาณและการพยากรณ์ การวเิคราะหข์อ้มูลทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและไมใ่ชต่ัวเงนิ การวเิคราะห์

พฤตกิรรมตน้ทุน ความสัมพันธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและก าไร การตน้ทุนรวมและการตน้ทุนผันแปร  

การวเิคราะห์ตน้ทุนเพื่อการวางแผนก าไร การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพื่อการตัดสนิใจในระยะสัน้และระยะยาว  

การควบคุมคุณภาพ การวัดและประเมนิผลการปฏบิัตงิาน และการก าหนดราคาขาย พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัติ

เพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

32314 การบญัชขี ัน้สงู 1 และการบญัชขี ัน้สงู 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Accounting I and Advanced Accounting II 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32314-1 การบญัชขี ัน้สงู 1 (Advanced Accounting I) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางบญัชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการรายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากับลกูคา้และการบญัชฝีากขาย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการร่วมการงาน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชสีญัญาเชา่ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบัญชสี านักงานใหญแ่ละสาขา 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชกีองทนุและการบญัชเีฉพาะกรณี 

 7. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนไดเ้สยี

  สาธารณะ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การบัญชเีกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางบัญชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากับ

ลกูคา้ การฝากขาย การร่วมการงาน สญัญาเชา่ ส านักงานใหญแ่ละสาขา กองทนุและการบญัชเีฉพาะกรณี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนไดเ้สยีสาธารณะ พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏิบัต ิ

เพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 
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 32314-2 การบญัชขี ัน้สงู 2 (Advanced Accounting II) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชกีารรวมธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดท างบการเงนิรวม 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการบัญชสี าหรับการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและการบัญชี

  ป้องกนัความเสีย่ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รวมถึงการจัดท างบ

การเงนิรวม การบญัชสี าหรับการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศและการบัญชป้ีองกนัความเสีย่ง พรอ้มทัง้

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

32316 การจดัการขายและศลิปะการขาย (6 หนว่ยกติ) 

 Sales Management and Salesmanship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับศิลปะการขาย รวมทั ้งบทบาท หนา้ที่และความรับผิดชอบของ

พนักงานขาย 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการขายและเขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรับผดิชอบของ

ผูจ้ัดการดา้นการขาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท หนา้ที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการขาย          

ซึง่รวมถงึการเลอืกสรรลกูคา้ การเขา้พบลกูคา้ การเสนอขาย การปิดการขายและบรกิารหลงัการขาย 

 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจ้ัดการขาย การจัดองคก์ารฝ่ายขาย ก าหนดนโยบาย

และกลยุทธก์ารขาย การพยากรณ์การขายและการจัดท างบประมาณ การจัดการพนักงานขาย  ซึง่รวมถงึ

การคัดเลอืกและฝึกอบรมพนักงานขาย การก าหนดอาณาเขตการขายและโควตา้การขาย การวเิคราะห์

เวลา การมอบหมายงาน การควบคมุและประเมนิผลงาน การก าหนดคา่ตอบแทน 

32324 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน (6 หนว่ยกติ) 

 Auditing and Internal Auditing 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32324-1 การสอบบญัช ี(Auditing) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและมาตรฐานการสอบบัญชแีละการใหค้วามเชือ่มั่น 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและความรับผดิชอบของผูส้อบบัญช ี

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการส านักงานสอบบญัช ี  

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิทั่วไป และแม่บทส าหรับการใหค้วามเชือ่มั่น การตรวจสอบงบการเงนิ มาตรฐานการสอบ

บัญช ีกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับการสอบบัญช ีความรับผดิชอบของผูส้อบบัญช ีการทุจรติและ

ขอ้ผดิพลาด การบรหิารคณุภาพงานสอบบัญช ีการวางแผนงานสอบบญัช ีความเสีย่งในการสอบบัญชแีละ

ความมสีาระส าคัญ การประเมนิความเสีย่งของขอ้มูลทีข่ัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญตอ่งบการเงนิ
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และการพจิารณาถงึผลกระทบต่อกลยุทธก์ารตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญช ีวธิกีารรวบรวมหลักฐาน

และวธิกีารตรวจสอบ การเลอืกตัวอย่างในการสอบบัญช ีวธิเีชงิปรมิาณทีใ่ชใ้นงานตรวจสอบ การทดสอบ

แบบแจง้ขอ้ความของกรรมการหรือหุน้ส่วนหรือผูจั้ดการ กระดาษท าการของผูส้อบบัญช ีรายงานของ

ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ซึง่รวมถงึองคป์ระกอบส าคัญของงานใหค้วามเชือ่มั่นและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญช ีการสอบบญัชดีา้นคอมพวิเตอร ์และการสอบบญัชภีาษีอากร 

 32324-2 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและแนวทางการควบคมุภายใน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิทั่วไปและหลักการตรวจสอบภายใน กฎบัตรและการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

จรยิธรรม และมาตรฐานการปฏบิัตงิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน้ตอนของงานตรวจสอบ

ภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมที่ส าคัญขององค์กร และการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การจัดการความเสีย่งขององค์กร การประเมิน

ประสทิธภิาพการควบคมุภายใน 

32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Competency-based Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มตา่งๆ ขององคก์าร และน ามาใชใ้นการ

ตัดสนิใจของผูบ้รหิารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับ

ตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคลและองคก์ร ตัวชีว้ัด และการพัฒนา

  สมรรถนะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 

เพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจของฝ่ายบรหิารระดบัสงูในการก าหนดทศิทาง วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์าร

ในระดับตา่งๆ และศกึษาขัน้ตอนและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิเทคนิคและ

เครื่องมือในการประเมนิและตดิตามผลการปฏบิัตกิาร ตลอดจนหลักจรยิธรรมของนักบริหารและความ

รับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มและสงัคมใหเ้หมาะสม 

 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์ร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและ

องค์กร นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการเพื่อสรา้ง

สมรรถนะหลักขององคก์ร แนวทางการพัฒนาและสรา้งสมรรถนะของบุคคลดา้นความเป็นมอือาชพีและ

ดา้นเกง่คดิ การพัฒนาตัวบคุคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้นการฝึกอบรมเพือ่สรา้งสมรรถนะคน 

การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ัดสมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการพัฒนา

สมรรถนะหลกัขององคก์ร 
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32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Taxation  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักการตา่งๆ ทางเศรษฐศาสตรม์าประยุกตใ์ชเ้พือ่การจัดการทางธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใชใ้นการจัดการ แนวคดิเกีย่วกับก าไร การวเิคราะห์และ     

การพยากรณ์อุปสงค์ การวเิคราะห์การผลิต การวเิคราะห์ตน้ทุน การวเิคราะห์ตลาดและการแข่งขัน  

การก าหนดราคา การวเิคราะห ์การลงทนุ การตัดสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไม่แน่นอน ตลอดจน

การศกึษาและการวเิคราะหเ์กีย่วกับรายไดป้ระชาชาต ิอปุสงคม์วลรวมและอุปทานมวลรวม การวเิคราะห์

และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด การคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้นโยบายและมาตรการ

ทางเศรษฐกจิของภาครัฐทีม่ผีลตอ่การวางแผนและตดัสนิใจทางธรุกจิ 

 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษีเงนิได ้

บคุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินไดปิ้โตรเลยีม 

ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษีทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ 

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 Financial Information System and Project Feasibility Studies 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลย ีและเครือ่งมอืส าหรับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศทางการเงนิ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับวธิีการบรหิารระบบสารสนเทศทางการเงนิและการน าไปใชใ้นการ

  จัดการการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นกระบวนการการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในธรุกจิและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเชงิระบบของการจัดการและการจัดการการเงนิ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบสารสนเทศทางการเงนิ การน าวธิีเชงิระบบและระบบสารสนเทศทางการเงนิมาใชก้ับการจัดการ

ขอ้มูลเพื่อการบรหิารการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงนิ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการเงนิ

และการน าไปใช ้

 หลักการและวธิีการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการในเชงิธุรกจิและสังคม ทัง้ทางดา้น

การตลาด เทคนคิการผลติ การจัดการ การเงนิ และกฎหมาย การยอมรับของสงัคม สภาพแวดลอ้มทั่วๆ ไป 
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32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Risk Management and Principles of Insurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการจัดการความเสีย่งของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการจัดการความเสีย่งของธรุกจิแตล่ะประเภท 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกนัภัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการประกนัภัยมาประยกุตใ์ชใ้นการตดัสนิใจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในฐานะผูเ้อาประกนัภัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการความเสีย่งสนิทรัพย ์หนี้สนิ และปัจจัยอืน่ๆ ที่ก่อใหเ้กดิความเสีย่ง

เทคนคิหรอืเครือ่งมอื  ทีใ่ชใ้นการวัดและประเมนิคา่ความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง ปัจจัยตา่งๆ ทีม่ี

ผลต่อการจัดการความเสีย่ง ทัง้การจัดการความเสีย่งส่วนบุคคล การจัดการความเสีย่งของธุรกจิ และ    

การจัดการความเสีย่งของสถาบนัการเงนิ 

       ลักษณะและประเภทของความเสีย่งภัย หลักการประกันภัย และการประกันชวีติ ความรูเ้บือ้งตน้

ของการประกันภัยแขนงตา่งๆ วธิกีารจัดการความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกัน วธิกีารจ่ายเบีย้ประกันภัย 

การเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน  ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยและการประกันชวีติในส่วน        

ทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกนัภัยและประกนัชวีติ 

32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6 หนว่ยกติ) 

 Consumer Behavior Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์บบจ าลองของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 2. เพือ่ใหม้แีนวคดิและการวเิคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูเ้กีย่วกบัผลการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคไปประยุกตใ์ชก้บักจิกรรมทางการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะห์ประเภทของผูบ้รโิภค การเขา้ใจผูบ้รโิภคผ่าน

การวจัิยผูบ้รโิภค การแบ่งส่วนตลาด แบบจ าลองการวเิคราะห์ผูบ้รโิภค ปัจจัยภายในและภายนอกที่มี

อทิธพิลตอ่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะหก์ระบวนการตัดสนิใจซือ้ และการประยกุตใ์ชก้ลยุทธก์ารตลาด

ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด  (6 หนว่ยกติ) 

 และการศกึษาความเป็นไปได ้                                  

 Marketing Information System and Marketing Research  

 and Feasibility Study   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการวจิัยการตลาด และสามารถน าความรูใ้นการวจิัยการตลาด

     ไปใชใ้นตดัสนิใจทางการตลาดได ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาความเป็นไปได ้และสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้

     ในการปฏบิตังิานได ้

 3. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาด และสามารถน าไปใช ้     

     ในการปฏบิตังิานได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศ

กับการตัดสินใจทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลักษณะของการวิจัยการตลาด 

กระบวนการวจิัย การก าหนดจุดประสงคแ์ละประเภทของการวจิัย การออกแบบวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะหข์อ้มลู และการจัดท ารายงานการวจัิย และการศกึษาความเป็นไปได ้

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Tourism and Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ องค์ประกอบ รูปแบบและความเป็นมาของการท่องเที่ยว 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่วและผลกระทบของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วต่อเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวางแผนและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การจัดการการท่องเทีย่วอย่าง

ยั่งยนืและกฎหมายเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับธุรกจิในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว องคก์ารและสถาบันทีม่บีทบาทต่อ

อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และจติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและมาตรฐานการท่องเที่ยวสากล  

  อนักอ่ใหเ้กดิวสิยัทศันเ์กีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ องคป์ระกอบ ความสมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ รูปแบบของการท่องเทีย่ว ประวัต ิความเป็นมา

ของการทอ่งเทีย่วและโรงแรมจากอดตีจนถงึปัจจุบนั ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่ว ผลกระทบของ

การท่องเที่ยวต่อเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้ม การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการ     

การทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยนื กฎหมายเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว ธรุกจิในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว องคก์ารทีม่ี

บทบาทส าคัญตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว จติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว โดยค านงึสถานการณ์

การทอ่งเทีย่วโลกและมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล 

32336 การจดัการทรพัยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Tourism Resources Management in Thailand 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความหมาย ความส าคญั และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับเอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่ว

ทางประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน ศาสนสถาน ศลิปวฒันธรรม ประเพณี งานเทศกาลของไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

 4. เพือ่ใหน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื 

 5. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมศิาสตร์และ

ธรรมชาตทิีม่ผีลต่อการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว เอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศลิปวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณี     

ของไทย และการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าทอ้งถิ่น หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบ      
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ดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้มจากการท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื การพัฒนาและจัดการการท่องเทีย่ว

อย่างยั่งยืน สถานการณ์และแนวโนม้ของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน การท่องเที่ยวเชงินิเวศ    

การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

32337 การจดัการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Management for Tourism and Hotel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ลักษณะทัว่ไป และการแบง่สว่นตลาดของตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม

 2. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการวางแผนสว่นประสมการตลาด และการพัฒนาธุรกจิบรกิารในตลาด

  ทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

 3. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับระบบข่าวสารขอ้มูล การวจิัยการตลาดและคาดคะเนแนวโนม้ การตลาด

  ทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดกลยทุธก์ารตลาด และน าหลักการ เครือ่งมอืและเทคนคิทางการตลาด 

  มาประยกุตใ์ชใ้นตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและลักษณะทั่วไปของการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม ระบบข่าวสารขอ้มูล การวจิัย 

การตลาด เทคนิคการคาดคะเนแนวโนม้การตลาดท่องเทีย่วและโรงแรม หลักการ เครือ่งมอื และเทคนิค

ในการวางแผนบรกิาร การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด รวมทัง้การจัดท าสือ่ความหมาย 

และสือ่การขายในตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม และการพัฒนาธรุกจิบรกิารในตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

32338 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology for Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้แีนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับระบบคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละสือ่ดจิติอล

     เพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาฐานขอ้มูลเพือ่การจัดการ

     การทอ่งเทีย่ว 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเร็จรูป สือ่ออนไลน์ และสือ่สงัคมออนไลน์

     เพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศและ     

การจัดการฐานขอ้มูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ                 

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ        

การจัดการการทอ่งเทีย่ว เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อนวัตกรรมทางการทอ่งเทีย่ว กฎหมายและจรยิธรรม

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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32339 การจดัการการเงนิ การตลาด และการด าเนนิงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Financial, Marketing and Operations Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32339-1 การจดัการการเงนิ (Financial Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพือ่ศกึษาปัญหาการจัดการการเงนิของธรุกจิ และความสมัพันธข์องการเงนิกบัหนา้ทีง่านและ

  นโยบายทัว่ไปขององคก์ร  

 ค าอธบิายรายวชิา 

 จดุมุ่งหมายและหนา้ทีท่างการเงนิ จรรยาบรรณของนักการเงนิ รูปแบบของธุรกจิทีม่ผีลทางภาษี 

ตลาดการเงนิ สถาบันการเงนิ เทคนิคทีใ่ชใ้นการวเิคราะหท์างการเงนิ การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและ

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทุนของธุรกจิ ตน้ทุน

ของเงนิทุน การประเมนิมูลค่า การขยายกจิการ การปรับปรุงกจิการ  การเลกิกจิการ และการเงนิระหวา่ง

ประเทศ 

 32339-2 การจดัการการตลาด และการด าเนนิงาน  

 (Marketing and Operations Management) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการตลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการการด าเนนิงาน 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และหนา้ที่การตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบ

การตลาด และระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

เป้าหมาย การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกจิการ  

การจัดการสว่นประสมการตลาด การจัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้ และจรรยาบรรณของนักการตลาด 

           ระบบการผลติและด าเนนิการ การวางแผนผลติภัณฑ ์ก าลังการผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถาน

ประกอบการ การจัดการคณุภาพ การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง 

การวางแผนและการควบคุมการผลติและด าเนินงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน 

การจัดล าดบังาน ความปลอดภัยในการท างาน และการบรหิารโครงการ   

32340 การเงนิสว่นบุคคลและการภาษอีากร                                    (6 หนว่ยกติ) 

 Personal Finance and Taxation 

 วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนรายไดแ้ละการใชจ้า่ยของบคุคล 

             2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิตามเป้าหมายสว่นบคุคลในชว่งเวลาตา่งๆ 

             3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละการบรหิารภาษีอากร  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

  การบรหิารการเงนิของบุคคลในช่วงเวลาต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการวางแผน และการจัดหาเงนิ 

การใชเ้งนิอย่างมีแบบแผน การออม โดยใชห้ลักการบันทกึและควบคุมรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ    

การวางแผนการบริโภค การใชเ้งนิออมลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ

สอดคลอ้งกับแต่ละช่วงวัยของบุคคล การวางแผนการประกันภัย การใชภ้าษีอากรส่วนบุคคลช่วยใน      

การวางแผน การใชเ้ครดติและการลงทุนเพื่อใหบุ้คคลมเีงนิออมสะสมเพียงพอตอ่การใชจ้่ายตามวัตถุประสงค ์

และการมคีณุภาพชวีติทีด่ใีนชว่งวยัเกษียณ 

             หลักเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษี

เงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิได ้

ปิโตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษีทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ๆ 

32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Management Information Systems and e-Business 

 วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

  2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลเพื่อ   

การจัดการ พัฒนาการของการประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพิวเตอร์ การสือ่สารขอ้มูลและ

ฐานขอ้มูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆ ของธรุกจิ  

  แนวคดิและหลักการท าธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส ์การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกตธ์ุรกจิ

อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การคา้ผ่านโมบาย            

ความปลอดภัยธุรกจิอเิล็กทรอนิกส ์เทคโนโลยแีละเครื่องมอืส าหรับธุรกจิอเิล็กทรอนิกส ์กฎหมายและ

จรยิธรรมเกีย่วกบัการท าธรุกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร (6 หนว่ยกติ) 

 Leadership and Organizational Behaviour 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า 

            2. เพือ่น าไปประยกุตใ์ชภ้าวะผูน้ าในองคก์ารได ้

            3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับผูน้ าและภาวะผูน้ า คุณลักษณะ ทักษะและบทบาทหนา้ที่ของผูน้ า 

การพัฒนาของผูน้ า การตัดสนิใจและการแกปั้ญหา รูปแบบภาวะผูน้ า ปัจจัยที่ก าหนดตัวผูน้ า วธิีคิด 

เชงิกลยทุธ ์วธิกีารจัดการ การปรับตวัของผูน้ าใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และคณุธรรมจรยิธรรมของผูน้ า 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมส่วนบุคคล การจูงใจ การจัดการ

ความเครียด พฤตกิรรมกลุ่ม การสือ่สารภายในองคก์าร อ านาจและการเมอืงในองคก์าร การจัดการ

ความขดัแยง้และการเจรจาตอ่รอง และวฒันธรรมองคก์าร 
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32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและการจดัการหว่งโซอุ่ปทาน (6 หนว่ยกติ) 

 International Business and Supply Chain Management 

 วตัถปุระสงค ์

  1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ 

  2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ      

      ในกระบวนการท างาน 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎธีุรกจิระหว่างประเทศ สภาพแวดลอ้มของธุรกจิระหวา่งประเทศ การประเมนิ

โอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ           

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน

ระหวา่งประเทศ และการจัดการดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การศกึษาความตอ้งการของตลาดและการพัฒนา

ผลติภัณฑ์การจัดซื้อวัตถุดบิ วัสดุ และสนิคา้ส าเร็จรูป การคัดเลอืกแหล่งจัดซือ้ การตัดสนิใจเกีย่วกับ     

การผลติและการจัดซือ้เพื่อจ าหน่าย การควบคมุคุณภาพ การจัดการสนิคา้คงคลัง การขนสง่ การจัดการ

การจัดจ าหน่าย และการบรกิารหลงัการขาย 

32344 ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Market and Institution 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความส าคญัและบทบาทของตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของกลไกตลาดการเงนิทีม่ตีอ่สถาบนัการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะ ความส าคัญ และบทบาท ของตลาดการเงนิ การจ าแนกประเภทของตลาดการเงิน 

กลไกของตลาดการเงนิ ตลาดการเงนิอาเซยีน ความเสีย่งของตลาดการเงนิ และนวตักรรมทางการเงนิ 

 สถาบันการเงนิในตลาดการเงนิแตล่ะประเภท โครงสรา้ง หนา้ที ่หลักการ และวธิกีารด าเนินงาน 

บทบาทหนา้ทีข่องสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิในประเทศไทย และตา่งประเทศ 

32364 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชกีารเงนิและการบญัช ี (6 หน่วยกติ)

 เพือ่การจดัการ   

 Information Technology Application in Financial Accounting 

 and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ประมวลผลดว้ย    

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานบัญชขีองระบบงานต่างๆ ของ 

  การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชทีีป่ระมวลผลดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจน

การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ การประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการวางแผน ควบคุม 

และสนับสนุนการตดัสนิใจทางการบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี (6 หนว่ยกติ) 

 Small Business Management and Retailing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายและการด าเนนิงานของธรุกจิขนาดยอ่ม และปัญหาในการบรหิารธรุกจิ

  ประเภทนี้ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการบรหิารงานเกีย่วกบัการคา้ปลกี ทัง้ในดา้นการคา้ปลกี

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท แนวความคิด และขั ้นตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม  

การบรหิารและควบคุมทางการเงนิ การส ารวจตลาด แหล่งเงนิทุน การหาท าเลทีต่ัง้ การสง่เสรมิการขาย 

การตัง้ราคา การควบคมุสนิคา้คงคลัง การใหส้นิเชือ่ การเสีย่ง การบรหิารขอ้มูลทางการบญัช ีการคา้ปลกี 

การจัดรา้นคา้ การบรหิารบคุคล การบรหิารสนิคา้ การบรหิารการขายและการบรหิารการควบคมุในการคา้ปลกี 

32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Marketing and Thai Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องการตลาดสนิคา้เกษตร 

 2. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบเขต หนา้ที่ แนวคิด กระบวนการและกลยุทธ์ของ

การตลาดสนิคา้เกษตร 

 3. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจลักษณะรากฐาน และวธิวีเิคราะห์เศรษฐกจิของประเทศไทยเพื่อ  

การพัฒนาเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของระบบเศรษฐกจิไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสนิคา้เกษตร 

หนา้ที่ และความส าคัญของการตลาด ระบบการตลาดสนิคา้เกษตร แนวคดิเรื่องส่วนประสมการตลาด  

การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม การวเิคราะหต์ลาด การวจิัยตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย กระบวนการ

การตลาด กลยุทธ์การตลาด แผนการตลาด การควบคุมทางการตลาด ตลอดจนการประเมินผลและ     

การจัดท ารายงานทางการตลาด การจัดการการตลาดและการผลติและการตลาดระหวา่งประเทศ 

32432 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา (6 หนว่ยกติ) 

 Product and Price Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดประเภท การก าหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ ์      

การก าหนดกลยทุธผ์ลติภัณฑต์ามวงจรชวีติของผลติภัณฑ ์

2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับโครงสรา้งราคา การตัดสนิใจในดา้นราคา การก าหนดราคาตาม

จดุมุง่หมายตา่งๆ การก าหนดราคาของผูผ้ลติและการก าหนดราคาของผูจ้ัดจ าหน่าย 

3. เพื่อน าความรูด้า้นผลติภัณฑแ์ละราคาไปก าหนดกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ตลาด 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด การก าหนด        

ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การก าหนดกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์และราคาใหส้อดคลอ้งกับวงจรชีวติ

ผลติภัณฑ ์การพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่การตัดสนิใจดา้นราคา การก าหนดราคาตามจดุมุง่หมายตา่งๆ การตัง้

ราคาของผูผ้ลติและผูจ้ัดจ าหน่าย 

32435 ประสบการณว์ชิาชพีการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ดา้นการตลาดสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทักษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนา และเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า และทกัษะในการเป็นนักการตลาดทีด่ี 

 4. เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมในการประกอบอาชพีดา้นการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบรหิารธุรกจิโดยเนน้หนักดา้นการจัดการการตลาด 

สูภ่าคปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษาสถานการณ์จ าลอง และเกมทางธรุกจิเพือ่พัฒนาทักษะ การวเิคราะหปั์ญหา 

การแกปั้ญหา การวางแผน และการตัดสนิใจทางการตลาด การจัดการลกูคา้สมัพันธแ์ละความรับผดิชอบ

ต่อสังคม ศกึษาจรรยาบรรณทางการตลาด การใชก้จิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสรา้งจรรยาวชิาชีพ 

คณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าใหเ้ป็นนักการตลาดทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 

32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบญัช ี (6 หน่วยกติ)

 และการตรวจสอบภายใน 

 Information Technology Application in Auditing and Internal Auditing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของกิจการที่ใชเ้ทคโนโลย ี   

สารสนเทศในงานบญัช ี

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศชว่ยในการตรวจสอบบัญชแีละการตรวจสอบ

  ภายใน การจดัท าแนวการตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ และการรายงานผลการตรวจสอบ 

 3. เพือ่ใหท้ราบเทคนคิ และวธิกีารตรวจสอบระบบบัญชทีีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การควบคุมภายในและการประเมนิประสทิธภิาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอ้มูล

ดว้ยคอมพวิเตอร ์การทุจรติทางคอมพวิเตอรแ์ละมาตรการป้องกัน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชว่ย

ในการตรวจสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีและการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน การจัดท าแนวการ

ตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ และรายงานผลการตรวจสอบรวมถงึเทคนิคและวธิีการตรวจสอบ

ระบบบญัชทีีใ่ชค้อมพวิเตอรป์ระมวลผล 
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32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในข ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Auditing and Internal Auditing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับหลักการและวธิกีารสอบบัญชแีละการใหค้วามเชือ่มั่น และ

  การตรวจสอบภายในไปใชใ้นการปฏบิตังิานและวเิคราะหปั์ญหา 

 2. เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ เกีย่วกับการสอบบัญชแีละการใหค้วามเชือ่มั่น และการตรวจสอบ

ภายใน  

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการตรวจสอบภายในไปใชใ้นการบรหิารงานขององคก์ร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะหเ์พื่อใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิัตงิาน

ของผูส้อบบัญชี แนวทางการแกปั้ญหาอันก่อใหเ้กิดทักษะเมื่อปฏิบัติงานจริงได  ้โดยใชก้รณีศึกษา

เกีย่วกับปัญหาดา้นตา่งๆ ของหลักการและการปฏบิตังิานสอบบญัชตีามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี

บญัชแีละมาตรฐานการสอบบัญช ีมาตรฐานอืน่ กฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง การวางแผน การตรวจสอบ 

งบการเงนิ การประเมนิความเสีย่งกรณีตา่งๆ การประเมนิการควบคมุระบบตา่งๆ การตรวจสอบเนื้อหาสาระ 

กระดาษท าการของผูส้อบบัญช ีการเขยีนรายงานผูส้อบบัญช ีการสือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดูแล 

และการใหแ้นวทางในการแกปั้ญหาในการตรวจสอบงบการเงนิในสถานการณ์ตา่งๆ รวมทัง้การพัฒนางาน

วชิาชพีสอบบญัช ี

     วเิคราะห์เพื่อใหเ้กดิความรู ้ทักษะ และความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในปัญหาที่อาจเกดิขึน้ในการ

ปฏิบัตงิานของผูต้รวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัตงิานตรวจสอบ

ภายใน และการรายงานและตดิตามผลการตรวจสอบภายในตามจรรยาบรรณวชิาชีพและมาตรฐาน 

การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ การตรวจสอบพิเศษอืน่ และแนวทางแกไ้ข

ปัญหาอนักอ่ใหเ้กดิทกัษะในการปฏบิตังิานจรงิ และการพัฒนาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

32446 การบญัชเีพือ่การจดัการข ัน้สงูและการจดัการตน้ทุนเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Managerial Accounting and Strategic Cost Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการในระดับสงู 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละจัดการตน้ทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบระบบบญัชเีพือ่การจัดการเชงิกลยทุธ ์การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทนุเพือ่การวางแผน

และตัดสนิใจ การประมาณการตน้ทุน การวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและตน้ทุนตามวงจรชวีติผลติภัณฑ ์ 

การวเิคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการ ศูนย์ความรับผดิชอบและการวัดผลการปฏบิัตงิาน

เชงิกลยทุธ ์การวดัผลงานแบบดลุยภาพ การบญัชเีพือ่ความย่ังยนืและการรายงานเชงิบรูณาการ 

     การจัดการตน้ทนุโดยการจัดการฐานกจิกรรม การจัดการคณุภาพโดยรวม ตน้ทนุคณุภาพ ตน้ทนุ

ตามเป้าหมาย การวัดผลิตภาพ การจัดจา้งจากภายนอก การใชบ้ริการร่วมกัน การบริหารแบบลีน  

การวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัการบัญชเีพือ่การจัดการโดยใชก้รณีศกึษา  
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32447 การบญัชภีาษอีากรและการวางแผนภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Tax Accounting and Tax Planning 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32447-1 การบญัชภีาษอีากร  (Tax Accounting) 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัหลักการและวธิกีารทางบญัชภีาษีอากรไปใชใ้นการวเิคราะห์

ปัญหาทางภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดท าเอกสารและรายงานทางภาษีอากร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางระบบบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีอากร 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามหลักการบัญชแีละ   

การภาษีอากร การค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตามประมวลรัษฎากร  

การปรับปรุงก าไรสทุธทิางการบัญชเีป็นก าไรสทุธทิางภาษีอากร รวมทัง้การจัดท ารายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัภาษีอากรและการยืน่แบบแสดงรายการภาษีอากร 

 ปัญหาในทางปฏบิัตเิกีย่วกับการบัญชภีาษีอากรและความแตกต่างระหว่างการบัญชกีารเงนิกับ

การบัญชภีาษีอากร วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับหลักเกณฑ ์วธิกีารจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากร ไดแ้ก ่ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย 

ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยเนน้ปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิัตทิางดา้นการบัญชี

ภาษีอากร วเิคราะหปั์ญหาการจัดเก็บภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธรุกรรมระหวา่งประเทศ 

 32447-2 การวางแผนภาษอีากร (Tax Planning) (6 หนว่ยกติ) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนภาษีอากร 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้างภาษีอากรไปใชเ้พื่อการวางแผนด าเนินงานในกจิการไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและเกดิประโยชนส์งูสดุ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการวางแผนภาษีอากร การหลบหลกีภาษีอากรและการหนีภาษีอากร วธิกีารและ

ขัน้ตอนการวางแผนภาษีอากร ประโยชนแ์ละขอ้ควรค านงึในการวางแผนภาษีอากร 

 วเิคราะห์และแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการวางแผนภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีเงนิได ้

บคุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิได ้หัก ณ ทีจ่า่ย ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ 

โดยเนน้ปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิัตงิานการวางแผนภาษีอากร รวมถงึการวางแผนภาษีอากรของธุรกรรม

ระหวา่งประเทศ และกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ 
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32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Building and Entrepreneurship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวธิกีารสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งมูลคา่เพิม่

ใหแ้กธุ่รกจิ วธิกีารและขัน้ตอนในการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหป้ระสบความส าเร็จ บทบาท

ของการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ การพัฒนาศกัยภาพในการ

แขง่ขนัและสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัธรุกจิ 

32452 กลยทุธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management Strategy and Learning Organization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพื่อใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใชก้ าหนดกลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององคก์ารธุรกจิ การออกแบบโครงสร า้งและ

ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การสรา้งความเป็นผูน้ า  

การสรา้งทมีทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เทคนคิและวธิกีารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและประเภท

ตา่งๆ ของการฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 การสรา้งและสะสมความรูข้องพนักงานระดับต่างๆในองคก์าร การถ่ายทอดความรูจ้ากพนักงาน

และทมีใหแ้ก่องคก์าร พื้นฐานสรา้งองคก์ารแห่งการเรียนรู ้5 ประการ ความช านาญของบุคลากร ตัวแบบทางจติ 

วสิยัทศันร์่วม การเรยีนรูข้องทมี และการคดิเชงิระบบ 

32453 การพนกังานสมัพนัธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน (6 หนว่ยกติ) 

 Employee Relations and Compensation Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการของการพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทของฝ่ายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการการพนักงานสมัพันธ ์

 3.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารบรหิารคา่ตอบแทนในทางปฏบิตัไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของระบบการพนักงานสัมพันธท์ัง้ในและต่างประเทศ หลักการและกลไกต่างๆ ทีม่ี

บทบาทในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง บทบาทขององคก์ารนายจา้ง องคก์าร

ลูกจา้งและรัฐบาล กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวขอ้ง ปัญหาเกีย่วกับแรงงานที่กระทบต่อฝ่ายบริหาร และ

แนวทางการจัดการการพนักงานสมัพันธเ์พือ่ความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งฝ่ายนายจา้งและลกูจา้ง 

 หลกัการ วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และกระบวนการการบรหิารคา่ตอบแทน เทคนคิและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่

การบรหิารคา่ตอบแทน สภาพปัญหาและอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ขและการน าไปประยุกตใ์ช ้
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32454 การวจิยัทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Financial Planning and Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการท าวจิัยทางธรุกจิ 

 2. เพือ่ศกึษาตวัอยา่งงานวจิัยทางธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคิด หลักการ และเทคนิคของการจัดท าแผนการเงินและ        

การควบคมุทางการเงนิ 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการน าเทคนิคและรูปแบบทางการเงนิมาประยุกต์ใช ้เพื่อ

ประโยชนใ์นการวางแผนและควบคมุทางการเงนิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับการวจิัยเบื้องตน้ทางธุรกจิ วัตถุประสงค์ ประโยชน์และประเภทของการวจิัย 

ขัน้ตอนในการท าวจัิย การวางแผนและควบคุมงานวจัิย การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การเขยีนรายงานการวจิัยและตวัอยา่งงานวจิัย 

 หลักการ แนวคดิ และเทคนคิของการจัดท าแผนและการควบคมุทางการเงนิ การวเิคราะหต์น้ทุน

ต่างๆ การงบประมาณ การน าเทคนิคทางการเงนิมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคุมทางการเงนิ     

ทัง้ทางดา้นรายได ้คา่ใชจ้า่ย และก าไร ตลอดจนการควบคมุภายในและการจัดการตามหลกัการธรรมาภบิาล 

32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Business and Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารการเงนิของธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ หลกัและนโยบายการคา้

ระหวา่งประเทศ อุปสรรคทางการคา้ นโยบายและมาตรการคุม้กันทางการคา้ ดุลการคา้ ดลุการช าระเงนิ 

ระบบการเงนิและบทบาทสถาบันการเงนิระหว่างประเทศ ตลาดเงนิตราต่างประเทศ การปรวิรรตเงนิตรา 

วธิกีารจัดหาเงนิ วธิกีารช าระเงนิ การวางแผนช าระเงนิตราต่างประเทศ การวเิคราะหแ์ละพยากรณ์อัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ 

รวมทัง้หลกักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

32456 ประสบการณว์ชิาชพีการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ดา้นการเงนิสูภ่าคปฏบิัต ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทักษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทกัษะในการเป็นนักการเงนิทีด่ ี 

 4. เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ในการประกอบอาชพีทางดา้นการเงนิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการเงินสู่ภาคปฏิบัติ การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ใน        

การจัดการการเงนิ การจัดท าแผนธุรกจิ การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลองและเกมบรหิารเพื่อวเิคราะห์

ปัญหา แนวโนม้ และการตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางการเงนิ การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ การพัฒนา

ทักษะเพือ่เป็นนักการเงนิทีด่ ีและมจีรรยาบรรณในวชิาชพีการเงนิ การใชก้จิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พื่อพัฒนา

ใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะการเป็นผูน้ าทีด่ ี

32457 การลงทุนและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Investments and Securities Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการ เครื่องมอื และวธิกีารลงทุนในตราสารทางการเงนิ รวมทัง้

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการประยุกต์ใชผ้ลงานวจัิยเพื่อ    

การลงทนุในหลกัทรัพย ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละจัดกลุม่หลกัทรัพยล์งทนุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ลักษณะของการลงทุน เครื่องมอืประเภทต่างๆ ในการลงทุน องคก์รและสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การลงทุนในตราสารทางการเงนิ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารทางการเงนิ การลงทุน     

ในหลกัทรัพยแ์ละการลงทนุในทางเลอืกอืน่ 

             การวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุ่มหลักทรัพย ์การลงทุนและการวเิคราะหห์ลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยการวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลกัทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฎบิัตกิารประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิยทีเ่กีย่วกับหลักทรัพยแ์ละตลาดทุนในการวเิคราะห์หลักทรัพย ์

ผลกระทบของการเคลือ่นไหวของตลาดทนุในตา่งประเทศทีม่ตีอ่การวเิคราะหห์ลักทรัพย์ การประเมนิผล

การลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละกลุม่หลักทรัพย ์

32473 การจดัการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอุ่ปทาน (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Channel and Supply Chain Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่าย บทบาทของคนกลางและความรู ้

เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง และ     

การกระจายสนิคา้ไปสูค่นกลางและผูบ้รโิภค 

2. เพื่อน าความรูเ้รื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายและห่วงโซ่อุปทานไปประยุกต์ใชส้อดคลอ้ง

ตอ้งกัน ซึง่ประกอบดว้ย การจัดหาวัตถุดบิและสนิคา้ การแปรรูป การก าหนดระดับบริการ 

เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจของทกุฝ่ายทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับห่วงโซอ่ปุทาน การจัดหาทัง้วัตถุดบิ วสัด ุและสนิคา้ส าเร็จรูป การคดัเลอืกแหลง่

จัดซือ้จัดหา การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การจัดซือ้จัดหาใหไ้ดใ้นราคา ปรมิาณและเวลาที่เหมาะสม 

การตัดสนิใจเกีย่วกับการผลติและการจัดซือ้เพื่อจ าหน่าย การจัดการการจัดจ าหน่าย การเลอืกชอ่งทาง

การจัดจ าหน่าย กระบวนการคัดเลือกคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย       

การจัดการสนิคา้คงคลังและการขนถ่าย การจัดส่ง การขนส่ง การจัดการสนิคา้คงคลัง เพื่อบรกิารและ

สนองความตอ้งการใหไ้ดต้ามความตอ้งการของตลาด และน ามาใชเ้ป็นกลยุทธ์การสรา้งความไดเ้ปรียบใน       

การแขง่ขนั 

32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Communication and Promotion 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับบทบาทหนา้ทีข่องการสือ่สารทางการตลาด ส่วนประสมของการสือ่สาร 

กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคญัและสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประสานความรูร้ะหวา่งจติวทิยาของผูบ้รโิภคกบัสว่นประสมของการสง่เสรมิการตลาด 

 4. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิการตลาดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หนา้ที ่บทบาทของการสือ่สารทางการตลาด เครือ่งมอืของการสือ่สาร สว่นประกอบของ

การสือ่สารทางการตลาด กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

 ความหมาย บทบาท ความส าคัญของสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด โดยศกึษาแนวคดิ วัตถุประสงค ์

ลักษณะวธิีการด าเนินงาน การก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณ การ

ประเมนิผล และการพัฒนาการสง่เสรมิการตลาดในอนาคต 

32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก (6 หนว่ยกติ) 

 International and Global Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้ม

ของตลาดโลก และการจัดการองคก์รเพือ่ไปสูต่ลาดโลก 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคดิ บทบาท และความส าคัญของตลาด

ระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งแนวความคดิ เจตคตดิา้นการจัดการการตลาดเพือ่น าเขา้สูก่ารตลาดระหวา่งประเทศ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการการตลาดและการลงทนุในตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตลาดระหวา่งประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้มของ

ตลาดโลก ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการตลาดโลก การจัดองค์การเพื่อสู่ตลาดโลก บทบาทและ

ความสมัพันธข์องการตลาดระหวา่งประเทศ องคก์รระหวา่งประเทศ ความสมัพันธร์ะหวา่งตลาดภายในประเทศ

และตลาดระหว่างประเทศ การตัดสนิใจเลอืกตลาดต่างประเทศ และการน าเขา้สูต่ลาดระหว่างประเทศ 

การลงทนุตามกลยทุธก์ารตลาด กระบวนการของการสง่ออกและน าเขา้ 
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32476 การตลาดสถาบนัและการตลาดบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Institutional Marketing and Service Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นดา้นการวางแผน การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดของตลาดสถาบนั 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูล้ักษณะเฉพาะของตลาดบรกิาร การออกแบบบริการ และการก าหนดกลยุทธ์

การตลาดในตลาดบรกิาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ขอบเขตและลักษณะของตลาดสถาบัน การวางต าแหน่งกลยุทธต์ลาดสถาบันองคป์ระกอบของ

แผนการตลาดในหน่วยธุรกจิ การแบ่งสว่นตลาดโดยใชก้ารวเิคราะห ์SWOT ผูม้อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจ  

ในตลาดสถาบนั การเลอืกตลาดเป้าหมาย เทคนคิการสรา้งภาพพจน์องคก์ร กลยุทธก์ารก าหนดราคาและ

ชอ่งทางการจัดจ าหน่าย เครือ่งมอืสือ่สารของตลาดสถาบัน ความหมายของบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภค   

ในตลาดบรกิาร การก าหนดลักษณะทางกายภาพทีจุ่ดบรกิาร บทบาทของพนักงานและลูกคา้ในตลาด

บรกิาร การบรหิารความตอ้งการการจัดการลกูคา้สมัพันธ ์การตัง้ราคาในตลาดบรกิาร 

32477 การจดัการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศกแ์ละ (6 หนว่ยกติ) 

 การจดัการธุรกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว 

 Tour Operator and Tour guide and Travel Agency Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับธรุกจิน าเทีย่ว และการจัดการธรุกจิน าเทีย่ว 

 2. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับความตอ้งการและพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว จติวทิยาในการจัดน าเทีย่ว 

และการจัดน าเทีย่ว 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเทีย่วและการจัดการความเสีย่ง

ของธรุกจิน าเทีย่ว 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการมัคคเุทศก ์  

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว และการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับธุรกจิน าเทีย่ว การจัดการธุรกจิน าเทีย่ว ความตอ้งการและพฤตกิรรมของนักทอ่งเทีย่ว 

จติวทิยาในการบรกิารนักทอ่งเทีย่ว การวางแผนและจัดรายการน าเทีย่ว การคดิตน้ทนุและราคา การเจรจาตอ่รอง 

การปฏบิัตกิารจัดน าเทีย่ว พธิกีารเขา้ออกราชอาณาจักร การจัดการความปลอดภัยแกนั่กท่องเทีย่ว การจัดการ

ความเสีย่งและการประกันภัยของธุรกจิน าเที่ยว หลักการมัคคุเทศก์ จรรยาบรรณทางธุรกจิท่องเที่ยว 

แนวคดิเกีย่วกับธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว และการจัดการธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว การส ารองและจ าหน่ายบัตรโดยสาร 

การขายปลกีสนิคา้และบรกิาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดธรุกจิน าเทีย่ว และธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว 

32478 การจดัการธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการ  (6 หนว่ยกติ) 

 และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition  Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับแนวคดิการจัดการธุรกจิการจัดประชมุ การจัดนิทรรศการ และการทอ่งเทีย่ว

เพือ่เป็นรางวลั 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการและปัจจัยทีค่วรพจิารณาในการจัดการธรุกจิการจัดประชมุ 
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 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการจัดนทิรรศการ และองคป์ระกอบของธรุกจิการจัดนทิรรศการ 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการจัดการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 5. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด และ   

การมศีลิปะการขายในธรุกจิการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 6. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสนับสนุนการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ

และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั และสมาคมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 7. เพื่อใหน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการจัดการธุรกจิการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการและการทอ่งเทีย่ว

เพือ่เป็นรางวลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงคข์องการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ 

และการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวัล ประวัตคิวามเป็นมาของการจัดประชมุ การจัดนิทรรศการ องคป์ระกอบ

ของการจัดประชมุ ความสมัพันธร์ะหวา่งธุรกจิการจัดประชมุกับการจัดนิทรรศการและการจัดน าเทีย่ว การเสนอ

ขอเป็นเจา้ภาพ กระบวนการจัดประชมุ การเลอืกสถานที ่การคดิตน้ทนุการจัดประชมุ หลกัการจัดนทิรรศการ

และองคป์ระกอบของธุรกจิการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวัล การวางแผน

และการคิดตน้ทุนของการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การเตรียมความพรอ้ม การสรา้ง            

ความประทับใจ การก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด ศลิปะการขาย หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งและสนับสนุนการจัดประชมุ การจัดนิทรรศการ และการท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล และสมาคม

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในธุรกจิการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเทีย่ว

เพือ่เป็นรางวลั 

32479 การจดัการโรงแรมและกลยุทธก์ารจดัการโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 Hotel  Management and Strategies 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งหลักการ แนวคดิและกลยุทธเ์กีย่วกับการจัดการธุรกจิโรงแรม การศกึษา

ความเป็นไปไดแ้ละการวางแผนพัฒนาเพือ่การลงทนุในธรุกจิโรงแรม 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการด าเนินงานและกลยุทธ์ในโรงแรมประเภทต่างๆ โครงสรา้ง       

การบริหารงาน พฤติกรรมองค์การ บทบาทของผูน้ ากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง          

การจัดการ การบรกิารในแผนกตา่งๆ หนา้ทีรั่บผดิชอบของบคุลากรและความสมัพันธร์ะหวา่ง

แผนกตา่งๆ ในโรงแรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการทางการเงนิและทรัพยส์นิ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การจัดการธุรกจิ

โรงแรมและการประสานงานระหวา่งโรงแรมกบัธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการจัดการและกลยุทธ์การจัดบริการเสริมเพื่อความสะดวกของ  

  ผูรั้บบรกิารในโรงแรมและการบรกิารทีม่คีณุภาพ 

 5. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องการจัดการพลังงานและสิง่แวดลอ้มเพื่อความย่ังยืนในธุรกจิโรงแรม  

ระบบบรหิารงานวศิวกรรมและระบบงานสขุาภบิาลและความปลอดภัยในโรงแรมและสามารถ

ชว่ยเหลอืแขกผูใ้ชบ้รกิารไดเ้มือ่เกดิปัญหา 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกลยทุธก์ารสรา้งรายไดแ้ละการจัดบรกิารของหน่วยธรุกจิในสว่นตา่งๆ 

ของโรงแรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และกลยุทธเ์กีย่วกับการจัดการธุรกจิโรงแรม การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละ 

การวางแผนพัฒนาเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์การจัดการองค์กรโรงแรมประเภทต่างๆ 

โครงสรา้งการบรหิารงาน การจัดการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ บทบาทของผูน้ ากับการจัดการการเปลีย่นแปลง 

การพัฒนาบุคลากรทัง้ระดับผูบ้รหิารและปฏบิัตกิารของแผนกต่างๆ ในโรงแรม การจัดการและกลยุทธ ์   

การจัดบรกิารเสรมิเพื่อความสะดวกของผูรั้บบรกิารในโรงแรม ระบบการเงนิและทรัพย์สนิ ระบบบรหิาร 

งานวศิวกรรมและระบบงานสขุาภบิาลและความปลอดภัยในโรงแรม การจัดพลังงานและสิง่แวดลอ้มเพื่อ

ความยั่งยืนและการประสานงานระหว่างโรงแรมกับธุรกจิอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง กลยุทธก์ารสรา้งรายไดข้อง

หน่วยธุรกจิในสว่นตา่งๆ ของโรงแรม การจัดบรกิารและการสรา้งรายไดข้องแผนกบรกิารสว่นหนา้ แผนก

อาหารและเครือ่งดืม่ และแผนกแม่บา้น และกลยุทธก์ารสรา้งรายไดเ้สรมิในโรงแรม กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจัดการโรงแรม 

32482 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ดา้นการจัดการและการบรหิารธุรกจิ

สูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิารธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักบรหิารธรุกจิทีด่ ี

 4. เพื่อใหส้ามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต ในการประกอบวิชาชีพ         

  ทางบรหิารธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารธุรกจิสู่ภาคปฏิบัติ การใชก้รณีศึกษา 

สถานการณ์จ าลองและเกมบรหิาร เพื่อวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิาร 

การพัฒนาทักษะเพือ่เป็นนักบรหิารธุรกจิ จรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิและความรับผดิชอบตอ่สงัคม กจิกรรม

กลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

32483 สมัมนาการบญัชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32483-1 สมัมนาการบญัชกีารเงนิ (Seminar in Financial Accounting) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ฝึกทักษะในการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบัญชกีารเงนิ 

 3. เพือ่พัฒนาและเสรมิสรา้งจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีบัญช ี

 ค าอธบิายรายวชิา 

 อภปิรายและวเิคราะหแ์นวทางการน ากรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงนิและมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการปฏบิัตงิานดา้นการบัญชกีารเงนิส าหรับองคก์รประเภทต่างๆ ทัง้ใน

ประเทศและประเทศในอาเซยีน โดยใชก้รณีศกึษา บทความ เอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ประเด็นทีน่่าสนใจ ตลอดจนปัญหาดา้นการบัญชกีารเงนิและจรรยาบรรณวชิาชพี 
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 32483-2 สมัมนาการบญัชบีรหิาร (Seminar in Managerial Accounting) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชข้อ้มลูทางการบญัชใีนเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ฝึกทกัษะในการประยุกตก์ารบัญชตีน้ทนุและการวเิคราะหข์อ้มูลทางการบัญชเีพือ่การจัดการ 

 3. เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้งภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม 

  ของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 อภปิรายและวเิคราะหบ์ทบาทของการบัญชเีพื่อการจัดการกับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป    

การใชข้อ้มลูทางการบญัชใีนเชงิกลยุทธ ์การประยุกตก์ารบัญชตีน้ทนุและการวเิคราะหข์อ้มูลทางการบญัชี

เพือ่การจัดการ ตลอดจนประเด็นทีน่่าสนใจ ปัญหาทางการบญัชเีพือ่การจัดการตามสภาพแวดลอ้มปัจจบุัน 

คณุธรรม จรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการ 

32484 ความรูพ้ ืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และภมูศิาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทย 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับประวัตศิาสตรไ์ทย สงัคมไทย พระพุทธศาสนา ศลิปวฒันธรรม เทศกาล

     และงานประเพณีไทยทีม่ัคคเุทศกค์วรทราบ   

 3. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับระบบนิเวศ สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

     เพือ่การทอ่งเทีย่ว  

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับแหลง่ทอ่งเทีย่วและการจัดการการทอ่งเทีย่วของประเทศตา่งๆ ในกลุ่ม

     อาเซยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่วของไทย ภูมศิาสตรก์ารท่องเทีย่ว ประวัตศิาสตรไ์ทย สังคมไทย

วัฒนธรรมไทย พระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมไทย วรรณคดไีทย นาฏศลิป์ไทย ดนตรไีทย อาหารไทย 

เทศกาลและงานประเพณีไทย มรดกและภมูปัิญญาไทย ระบบนเิวศ สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิแหลง่ทอ่งเทีย่วและการจัดการการทอ่งเทีย่วของประเทศตา่งๆ ในกลุม่อาเซยีน 

32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมคัคเุทศกแ์ละการบรกิาร (6 หนว่ยกติ)

 ในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 Professional Knowledge for Tourist Guide and  

 Services in Tourism Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับบทบาทหนา้ที่ จรรยาบรรณ ระเบยีบพิธีและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ    

     การปฏบิตังิานของมัคคเุทศก ์ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัจติวทิยาการบรกิาร การสือ่สารในทีช่มุชน และการสือ่สารขา้มวัฒนธรรม

     ส าหรับมัคคเุทศก ์

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ และการจัดเสน้ทางน าเทีย่ว   

 4. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับธุรกจิการบรกิารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความปลอดภัยและวกิฤต      

     ทีม่ผีลตอ่การทอ่งเทีย่ว 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทหนา้ที ่จรรยาบรรณ ระเบยีบพธิแีละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัตงิานของมัคคเุทศก ์

จติวทิยาการบรกิาร การสือ่สารในทีช่มุชน และการสือ่สารขา้มวฒันธรรมส าหรับมัคคเุทศก ์ความรูเ้กีย่วกับ

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และการจัดเสน้ทางน าเที่ยว ความรูเ้กี่ยวกับธุรกจิการบรกิารในอุตสาหกรรม

ทอ่งเทีย่ว ความปลอดภัย และวกิฤตทีม่ผีลตอ่การทอ่งเทีย่ว 

32486 การจดัการธุรกจิโรงแรม และภตัตาคารระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Hotel Business and Restaurant Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิในการด าเนนิธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเป็นมาและการขยายกจิการโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประทศ 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัรูปแบบและขอ้ตกลงในการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 5. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการจัดการและด าเนินการดา้นทรัพยากรมนุษย์ในธุรกจิโรงแรมและ

ภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 6. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจัดการดา้นการตลาดในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 7. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสือ่สาร และการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ ลักษณะการด าเนินธุรกจิโรงแรมและภัตตาคารในภูมภิาคต่าง  ๆ

ของโลก ความเป็นมาและการขยายธุรกจิโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ รูปแบบและขอ้ตกลง    

ในการด าเนินธุรกจิโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ การจัดการและการด าเนินการดา้นทรัพยากร

มนุษย ์ดา้นการตลาด ดา้นการสือ่สาร และการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและ (6 หนว่ยกติ) 

 การจดัการทีพ่กัทางเลอืก  

 Enterperneurship in Small Hotel Business and Alternative 

 Accommodation Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการเป็นผูน้ าประกอบการและการด าเนนิธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะของธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบทีพั่กทางเลอืก 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการขยายธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและความเป็นมาของรูปแบบทีพั่กทางเลอืก 

 4. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการด าเนินธุรกจิแบบครอบครัวของธุรกจิโรงแรมขนาดย่อมและธุรกจิ   

ทีพั่กทางเลอืก 

 5. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกจิโรงแรมขนาดย่อมและ

ธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 6. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการวางแผนและพัฒนาธุรกจิโรงแรมขนาดย่อมและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 7. เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกและการบริการในธุรกจิ

โรงแรมขนาดยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 8. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด บัญชแีละการเงนิ 

และสารสนเทศในธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนินธุรกจิโรงแรมขนาดย่อมและทีพั่กทางเลอืกลักษณะ

ของธุรกจิโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบทีพั่กทางเลอืก การขยายธุรกจิและความเป็นมาของธุรกจิโรงแรม

ขนาดย่อมและรูปแบบที่พักทางเลือก การด าเนินธุรกจิแบบครอบครัว การศกึษาความเป็นไปไดข้อง     

การลงทุนธุรกจิโรงแรมขนาดย่อมและธุรกจิทีพั่กทางเลอืก นวัตกรรมการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวก

และการบรกิาร การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การตลาด บัญช ีและการเงนิ และสารสนเทศ

ในธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

32488 นวตักรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภตัตาคาร (6 หนว่ยกติ) 

 Service Innovation in Hotel and Restaurant Business Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับนวตักรรมการบรกิาร 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและกลยุทธก์ารสรา้งนวตักรรมในการบรกิาร 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมการบรกิารกบัการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเชือ่มโยงนวตักรรมการบรกิารกบัการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยแหง่ความส าเร็จในการสรา้งนวตักรรมการบรกิาร 

 6. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับทศิทางของการสรา้งนวัตกรรมการบริการและการปรับปรุงตัวธุรกจิ

โรงแรมและภัตตาคาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบันวตักรรมการบรกิาร หลักการและยทุธก์ารสรา้งนวตักรรมในการบรกิาร 

นวัตกรรมการบริการกับการด าเนินธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร ดา้นกระบวนการปฏิบัตงิาน ผลติภัณฑ์ และ        

การจัดการองคก์ร การเชือ่มโยงนวัตกรรมการบรกิารกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จในการสรา้งนวัตกรรมการบรกิาร ทศิทางของการสรา้งนวัตกรรมการบรกิาร และการปรับตัวของธุรกจิ

โรงแรมและภัตตาคาร 

32489 การตลาดรว่มสมยั และการตลาดดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Contemporary Marketing and Digital Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้มทางการตลาด และ

     แนวโนม้การตลาดในอนาคต 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิลัในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิัลไปประยกุตใ์ชใ้นการท าการตลาดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการตลาดร่วมสมัย การวางแผนเชงิกลยุทธใ์นการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้ม

ทางการตลาด จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาดร่วมสมัย การตลาดเป้าหมาย        

ในการตลาดร่วมสมัย การวจิัยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายในการตลาดร่วมสมัย การตลาดสมัพันธ์

ภาพและการจัดการความสมัพันธก์ับลกูคา้ในการตลาดร่วมสมัย การตัดสนิใจดา้นผลติภัณฑใ์นการตลาด

ร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นการจัดจ าหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นราคาในการตลาดร่วมสมัย 

         ความหมายของตลาดดิจิทัล องค์ประกอบและการน าไปประยุกต์ใช ้การเจริญเติบโตของ

อนิเทอรเ์น็ต เว็บไซต ์สือ่สงัคมออนไลน ์และการประเมนิผลการท าการตลาดดจิทิลั 
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32490 การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจดัการสนิเชือ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Instruments Analysis and Credit Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารทนุ   

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารหนี้                   

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารอนุพันธ ์ 

 4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและหลักการในการจัดการสนิเชือ่ 

 5.  เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการก าหนดนโยบายสนิเชือ่และการวเิคราะห์สนิเชือ่แต่ละประเภท 

      รวมทัง้การควบคมุ การตดิตามหนี ้และการแกไ้ขปัญหาจากการจัดการสนิเชือ่  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการ วธิกีาร และการใชต้ัวแบบทางการเงนิในการวเิคราะหต์ราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร

อนุพันธเ์พือ่การลงทนุ 

หลักการในการจัดการสินเชื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับสินเชื่อ วาณิชธนกิจ การก าหนด

หลักเกณฑแ์ละนโยบายในการใหส้นิเชือ่ การวเิคราะหเ์พื่อก าหนดวงเงนิสนิเชือ่ การพิจารณาโครงการ

เงนิกู ้การควบคมุและการตดิตามหนี ้ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาจากการจัดการสนิเชือ่ 

32493 การจดัการนวตักรรมและการจดัการเพือ่ความย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation Management and Sustainable Management 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมและการจัดการนวตักรรมเพือ่ความสามารถในการแขง่ขนั 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการและการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนืขององคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีในการจัดการนวัตกรรม การจัดการองค์การนวัตกรรม กระบวนการจัดการ

นวัตกรรม การจัดการการเปลีย่นแปลงดา้นนวัตกรรม การจัดการความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อสรา้งนวัตกรรม 

การสรา้งนวัตกรรมเพื่อสรา้งความแตกตา่งและความสามารถในการแขง่ขันขององคก์าร การน านวัตกรรม

ไปประยกุตใ์ชใ้นการผลติและการด าเนนิงานขององคก์าร การจัดการดา้นสทิธบิัตรเพือ่ขอรับความคุม้ครอง

นวตักรรม 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการจัดการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การท าธุรกจิบนฐานคดิของ

ความยั่งยืน รูปแบบของการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  กลยุทธ์ทางการจัดการเพื่อความยั่งยืน           

การพัฒนาธุรกจิสเีขยีว ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่ความยั่งยนื คุณธรรมและจรยิธรรมในการท าธุรกจิ

เพือ่ความยั่งยนื 

32494 แผนธุรกจิและการวจิยัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Plan and Business Research 

 วตัถปุระสงค ์

            1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแผนธรุกจิ 

            2.  เพือ่น าไปใชใ้นการจัดท าแผนธรุกจิตอ่ไปได ้

            3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการท าวจิัยทางธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิของแผนธุรกจิ ความส าคญัของแผนธรุกจิ การสรา้งสรรคแ์นวคดิในการสรา้งธรุกจิใหมใ่ห ้

สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน องค์ประกอบที่ส าคัญของแผนธุรกจิ วธิีการเขียนแผนธุรกิจ      

การวเิคราะหส์ถานการณ์ทางธรุกจิ องคป์ระกอบของแผนธรุกจิ ประเมนิความเป็นไปไดข้องแผนธรุกจิ                  

  แนวคดิเกี่ยวกับการวจิัยเบื้องตน้ทางธุรกจิ วัตถุประสงค์ ประโยชน์และประเภทของการวจิัย 

ขัน้ตอนในการท าวจัิย การวางแผนและการควบคุมงานวจัิย การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจัิยแต่ละ

ประเภท การเขยีนรายงานการวจิัยและตวัอยา่งงานวจิัย 

32495 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Tourism Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยกุตห์ลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจปัญหาการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิจรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิในการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการ แนวความคดิเกีย่วกับการจัดการการท่องเที่ยวสู่ภาคปฏบิัต ิการสัมมนา 

การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง เพื่อการวเิคราะห์และการตัดสนิใจในประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วกับ

สภาวะและการจัดการการทอ่งเทีย่ว การพัฒนาบคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรค ์การเสรมิสรา้ง มนุษยสมัพันธ ์

จรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิการทอ่งเทีย่ว กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและ

ภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

33201 การบรหิารราชการไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจความเป็นมาของการบรหิารราชการไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสงัเกตและวเิคราะหเ์หตกุารณ์และปรากฏการณ์ทางการบรหิารของไทยอย่าง

เป็นระบบและมเีหตผุล 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละอธบิายความสัมพันธร์ะหว่างระบบบรหิารราชการไทยกับระบบ

การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมทีอ่ยูแ่วดลอ้ม 

 4. เพื่อใหส้ามารถประเมินสถานการณ์หรือปัญหาของระบบบริหารราชการไทย และริเริ่ม

เสนอแนะวธิทีางแกไ้ข ปัญหาและอปุสรรคเหลา่นัน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัตคิวามเป็นมาของการบรหิารราชการไทย ทัง้ในดา้นแนวคดิ พฤตกิรรม กระบวนการคา่นยิม

และขนบธรรมเนียมปฏบิัต ิโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์ารบรหิาร ระบบและโครงสรา้งของกระทรวง 

ทบวง กรม กระบวนการและพฤตกิรรมการบรหิารของไทย ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจัยทางการเมือง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการบรหิารราชการ รวมตลอดถงึ

ปัญหา อปุสรรค แนวทางการปรับปรุง และแนวโนม้ในอนาคต 
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33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Economic and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตร ์

และการคลงัสาธารณะ 

2. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎี หลักการและวธิีการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้น   

การบรหิารการคลงัสาธารณะ 

3. เพือ่ใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและวธิกีารทางการคลังสาธารณะไปประยุกตใ์ชใ้น

การบรหิารงานภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค บทบาท 

ของรัฐบาลทางดา้นเศรษฐกจิ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

กับการคลังและงบประมาณ การบรหิารรายไดแ้ละรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ 

เทคนคิการวเิคราะหแ์ละจัดท างบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคทางการคลังและงบประมาณของไทย 

33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร ์                                               (6 หนว่ยกติ) 

 Public Administrative Concepts and Theories 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายถงึแนวคดิ และแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์

  ทัง้แนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ และแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์     

  ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานและในการคน้ควา้วจัิยดา้นการบรหิารงานของรัฐได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการ แนวคดิ สถานภาพ และแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นแนวทางสากล 

และกรณีของประเทศไทยสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มที่มีต่อการบริหารรัฐกิจ 

ประโยชน์และการน าความรูจ้ากแนวคดิทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใชใ้นการบรหิารงาน

ภาครัฐ รวมไปถงึแนวโนม้ของรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจบทบาทของกฎหมายและระเบยีบทีใ่ชใ้นการบรหิารราชการไทย 

 2. เพื่อใหท้ราบและวเิคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการน าเอากฎหมายและระเบียบไปใช ้

ปฏบิตัใินการบรหิารราชการไทย เกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย 

 3. เพือ่ใหท้ราบหลกัการและเหตผุลในการก าหนดกฎหมายและระเบยีบทีใ่ชอ้ยูใ่นวงราชการไทย

เพือ่วเิคราะหห์าแนวทางในการปรับปรุงตอ่ไป 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎี แนวคดิ และหลักการในการก าหนดกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารงาน

ขององคก์ารของรัฐ ทีม่าของอ านาจหนา้ที ่สถาบันทีรั่บผดิชอบในการออกกฎหมาย และระเบยีบต่างๆ 

ของหน่วยราชการ ตวับทกฎหมายเกีย่วกับการบรหิารราชการแผน่ดนิ กฎระเบยีบเกีย่วกับวธิปีฏบิตัริาชการ 

ตลอดจนปัญหาในการใชก้ฎหมายและระเบยีบเหลา่นัน้ 

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy and Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ กระบวนการนโยบายสาธารณะได ้

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถอธบิายบทบาทของระบบราชการทีม่ตีอ่นโยบายสาธารณะ 

 3.  เพือ่ใหส้ามารถน ากระบวนการนโยบายสาธารณะไปประยุกตใ์ชใ้นภาครัฐได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดินโยบายศาสตร์ หลักการ แนวทางการศกึษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบาย

สาธารณะ บทบาทของฝ่ายตา่ง ๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อทิธพิลของปัจจัยสภาพแวดลอ้มทีม่ี

ตอ่กระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม เนื้อหาการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบาย

สาธารณะไปปฎบิตั ิการประเมนิผลนโยบายสาธารณะ การวเิคราะหผ์ลสะทอ้นกลับของนโยบายสาธารณะ 

กรณีศกึษาทัง้ภายในและตา่งประเทศ และทศิทางของนโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

33304 การวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธิบายถึงแนวคิด หลักการและประเภทของการวจิัยทาง              

  รัฐประศาสนศาสตร ์

 2. เพือ่ให ้เขา้ใจและอธบิายกระบวนการและวธิกีารของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด หลักการ ประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการของการวิจัย              

การออกแบบการวจัิย การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง วธิกีารสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวจัิย การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานและการเผยแพร่

ผลงานวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ตลอดจนทศิทางของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

33309 การจดัการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร                                               (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Management and Organization Behavior 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับองค์การและพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การที่จะมีผลกระทบต่อ        

  การบรหิารและการด าเนนิงานขององคก์าร 

 2. เพื่อรู ้เขา้ใจ และสามารถน าความรูเ้กีย่วกับองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษย์ในองคก์ารและ

  พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร 

 

 

 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 219218 
 
  ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิฒันาการขององคก์ารและทฤษฎอีงคก์าร การจัดตัง้องคก์าร ประเภท รูปแบบ องคป์ระกอบและ

โครงสรา้งองคก์าร หลักและวธิีการบริหารจัดองคก์าร การพัฒนา การออกแบบ และการเปลีย่นแปลง

องคก์าร แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการวา่ดว้ยพฤตกิรรมมนุษยท์ัง้ในระดับบคุคล กลุม่และองคก์าร วธิกีารและ

เทคนคิ การบรหิารจัดการองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารภาครัฐและเอกชน 

33401 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารรฐักจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิารรรัฐกจิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาของประเทศทีก่ าลงัพัฒนาและพัฒนาแลว้ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักบรหิารรัฐกจิทีด่ ี

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมของบัณฑติในการประกอบวชิาชพีทางการบรหิารรัฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษา สถานการณ์

จ าลองและเกมบรหิาร เพื่อวเิคราะปัญหาและตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางบรหิารรัฐกจิเปรียบเทยีบกับประเทศอืน่ 

ทัง้ทีก่ าลังพัฒนาและพัฒนาแลว้ จรรยาวชิาชพีบรหิารรัฐกจิ กจิกรรมกลุ่มสัมพันธเ์พื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ี

คณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจดัการภาครฐั                                                    (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Technique and Tools  in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบ เขา้ใจ และอธบิายเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 

            ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ 

ครอบคลุมถึงการประเมินสภาพแวดลอ้ม และการก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ตัวชีว้ัด การบริหารงานมุ่งสมดุล (Balanced Scorecard) การเทียบเคียง (Benchmarking) การบรหิาร

ความเสีย่ง ห่วงโซค่ณุคา่ การประเมนิความคุม้คา่ ตน้ทนุตอ่ผลผลติ การพัฒนาคณุภาพการบรหิารภาครัฐ 

การบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์บบมุ่งสมดลุ (HR Scorecard) การจัดการความรู ้สมรรถนะ ตลอดจนเทคนิค

และเครื่องมือต่างๆ ทีใ่ชใ้นสากล และกรณีศกึษาทัง้ในและต่างประเทศในการน าเทคนิคและเครื่องมือ    

การจัดการภาครัฐไปใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธผิล ประสทิธภิาพและการเพิม่ผลผลติในแกอ่งคก์รภาครัฐ 

33410 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์                                                    (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความเป็นมา แนวคดิ หลักการ ขอบเขต กระบวนการ และวธิกีาร

  พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารทัง้ระดับผูบ้รหิารและระดับผูป้ฏบิตังิาน 

 2. เพือ่ใหไ้ดรั้บความรูค้วามเขา้ใจปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสภาพและปัญหาอุปสรรคในทางปฏบิัต ิตลอดจนแนวทางแกไ้ข

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวโนม้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสามารถน าไป ประยุกต์ใช ้

  ใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมา แนวคิด หลักการ ขอบเขต กระบวนการ และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ทัง้ระดับผูบ้รหิารและระดับผูป้ฏบิัตงิานในองคก์าร รวมทัง้ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สภาพและปัญหาอุปสรรคในทางปฏบิัตติลอดจนแนวทางแกไ้ข แนวโนม้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์น

อนาคต รวมทัง้การประยกุตใ์ช ้

33412 การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์                                                    (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความเป็นมา ความส าคัญ แนวคดิหลักการ วัตถุประสงค ์ขอบเขต 

  และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจปัจจัยทีม่สีว่นส าคัญ และเทคนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสภาพ และปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิัตติลอดจนแนวทางแกไ้ข 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 5. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผนทรัพยากรมนุษยไ์ปประยุกตใ์ช ้

  ใหบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมา ความส าคัญ แนวคดิ หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และกระบวนการวางแผน

ทรัพยากรมนุษย ์และปัจจัยทีม่สีว่นส าคัญและเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์สภาพและปัญหา

อุปสรรคในทางปฏบิัตติลอดจนแนวทางแกไ้ข แนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต รวมทัง้ 

การประยกุตใ์ช ้

33421 การบรหิารทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในแนวความคดิและหลักการบริหารทอ้งถิ่น และตระหนักถึง

ความส าคญัของการบรหิารทอ้งถิน่ตามแนวทางประชาธปิไตย 

2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้ง และกระบวนการบรหิารทอ้งถิน่ 

ตลอดจนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ทัง้ในระบบสากลและในประเทศไทย 

3. เพื่อใหม้คีวามสามารถน าแนวความคดิและหลักการบรหิารมาใชว้เิคราะห์ปัญหาการบรหิาร

ทอ้งถิน่ของไทยไดอ้ยา่งมเีหตผุลและกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารทอ้งถิน่ ระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้งและความสัมพันธ์

กบัรัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบรหิารทอ้งถิน่ การจัดองคก์ารและการบรหิารงานในองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ การมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ การบรหิารทอ้งถิน่ในประเทศไทย บทบาท

ของการบรหิารทอ้งถิน่ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ปัญหาอปุสรรค แนวทางแกไ้ข และ

แนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่ไทย 

33422 การบรหิารการพฒันาเมอืงและเมอืงอจัฉรยิะ                                            (6 หนว่ยกติ) 

 Urban and Smart City Development Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจความส าคัญ แนวคดิ และทฤษฎีของการพัฒนาเมืองและเมือง

  อัจฉรยิะตลอดจนหลักการวธิกีารของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะทัง้ในประเทศ

  และตา่งประเทศ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจปัจจัยต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืง

  อจัฉรยิะ ตลอดจนแนวโนม้และทศิทางของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉรยิะ 

 3. สามารถอธบิายและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกรณีศกึษาและตัวอย่างของการบรหิารการพัฒนา

  เมอืงและเมอืงอจัฉรยิะทัง้ในและตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะขอบเขต

แนวทาง รูปแบบ หลักการและวธิีการบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉรยิะทัง้ในและต่างประเทศ 

ปัจจัยต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ ระบบการบรหิารการพัฒนาเมอืง 

แนวโนม้และทศิทางการบรหิารการพัฒนาเมอืงและเมอืงอัจฉรยิะ กรณีศกึษาและตัวอย่างของการบรหิาร

การพัฒนาเมอืงและเมอืงอจัฉรยิะทัง้ในและตา่งประเทศ 

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ตัวแบบ กระบวนการและเทคนคิ

ของการบรหิารเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้วัแบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธร์ะดบัตา่งๆ ได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างดา้นการบรหิารเชงิกลยุทธไ์ปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารองคก์ารภาครัฐ

ไดใ้นทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาและวเิคราะห์เกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบและกระบวนการบรหิารเชงิ     

กลยทุธใ์นองคก์รภาครัฐ การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธร์ะดบัตา่งๆ ในระดับประเทศ ระดบัองคก์รภาครัฐ 

และระดับหนา้ที ่และฝ่ายต่างๆ ในองคก์รภาครัฐทีป่ระกอบดว้ยภารกจิ วสิัยทัศน์ ปรัชญา นโยบายและ

วัตถุประสงค ์การวางแผนกลยุทธ ์การวางแผนปฏบิัตกิาร การด าเนินกลยุทธ ์และการก าหนดระบบและ

วธิกีารต่างๆ ในการควบคุมเชงิกลยุทธร์วมทัง้การประเมนิผลกลยุทธ ์ทัง้นี้เพื่อใหอ้งคก์รภาครัฐสามารถ

ด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสทิธผิลและเกดิประสทิธภิาพสงูสุดภายใตส้ภาวะความไม่แน่นอนและภายใต ้

กระแสโลกาภวิตัน ์
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33443 การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม                                             (6 หนว่ยกติ) 

 Change Administration and Innovation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและองคป์ระกอบของ 

  การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจกระบวนการและเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั ้ง 

  มทีักษะทางดา้นกระบวนการและเทคนคิในการบรหิารการเปลีย่นแปลงและเขา้ใจกระบวนการ

  การสรา้งนวตักรรม 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วกับการบรหิารการเปลีย่นแปลงไปใชป้ระโยชน์ในทาง

  ปฏบิตัโิดยเฉพาะการบรหิารการเปลีย่นแปลงองคก์รและนวตักรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคในการเปลีย่นแปลงภาครัฐ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา รวมถงึระบบ

วธิคีวบคมุการบรหิารการเปลีย่นแปลงรูปแบบตา่งๆ แนวคดิและทฤษฎใีนนวตักรรมภาครัฐ การจัดองคก์าร 

การเตรียมความพรอ้มเพื่อนวัตกรรม  กระบวนการจัดการนวัตกรรม การสรา้งนวัตกรรมและปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อนวัตกรรมในภาครัฐ อุปสรรคปัญหาและแนวโนม้ของ

นวตักรรมในภาครัฐ 

33444 การบรหิารองคก์รภาครฐัและเอกชน                                            (6 หนว่ยกติ) 

 Public and Private Organization Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะ ประเภท รูปแบบ และทฤษฎีเกีย่วกบัการจัดการภาครัฐ

  และเอกชน 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูใ้นส่วนทีเ่กีย่วกับเทคนิคของภาคธุรกจิมาใชใ้นการจัดการภาครัฐ 

  การจัดการภาครัฐแบบภาคีเครือข่าย หุน้ส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการ 

  สาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม ่มาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธ์ความเหมือนและ 

ความแตกตา่งระหวา่ง แนวคดิการจัดการภาครัฐกับแนวคดิภาคเอกชน การน าเทคนคิของภาคธุรกจิมาใช ้

ในการจัดการภาครัฐ การจัดการภาครัฐแบบภาคเีครือข่าย หุน้ส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ

จัดบรกิารสาธารณะ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการที่มีประสทิธภิาพ  

เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารภาครัฐและเอกชนอยา่งย่ังยนื 

33446 นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่                                            (6 หนว่ยกติ) 

 Local Policy, Plan and Project 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและหลักการเกีย่วกับนโยบาย แผน และโครงการ 

  ทอ้งถิน่ ตามแนวทางประชาธปิไตย 

 2. เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจในกระบวนการนโยบายและแผนของทอ้งถิน่ รวมทัง้การจัดท าโครงการ 

  และการบรหิารโครงการของทอ้งถิน่ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิ่น ไปประยุกต์ใช ้

  ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับนโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ ตามแนวทางประชาธปิไตย 

ปัจจัยแวดลอ้มที่มีอทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดท าโครงการของทอ้งถิ่น 

กระบวนการและขัน้ของนโยบายทอ้งถิน่ กระบวนการและขัน้ตอนในการวางแผนทอ้งถิน่และการน าแผน 

ไปปฏบิัต ิการจัดท าโครงการและการบรหิารโครงการทอ้งถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และ

โครงการทอ้งถิน่ กบันโยบาย แผน และโครงการในระดบัชาตแิละระดับภมูภิาค 

33447 การจดับรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่                                            (6 หนว่ยกติ) 

 Local Services Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและหลักการเกี่ยวกับภารกิจขององค์กรปกครอง 

  สว่นทอ้งถิน่ และการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ ขัน้ตอน เทคนิค และวธิีการในการจัดบริการ  

  สาธารณะของทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผล

  ในทางปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และการจัดบรกิารสาธารณะ

ของทอ้งถิน่  กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ ทัง้ในภารกจิทั่วไป

และภารกิจเฉพาะที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การผังเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้ม การบ ารุงรักษาศลิปะ วัฒนธรรม และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

แกไ้ขปัญหาในการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

33448 การบรหิารการคลงัและการจดัการทนุในทอ้งถิน่                                       (6 หนว่ยกติ) 

 Local Finance Administration and Local Capital Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและหลักการเกีย่วกับการบรหิารการคลังทอ้งถิน่และ 

  การจัดการทนุในทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ ขัน้ตอน และวธิีการในการบริหารการคลังของ

  ทอ้งถิน่และการจัดการทนุในทอ้งถิน่ไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารงานและการพัฒนาทอ้งถิน่ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการบรหิาร

การคลงัทอ้งถิน่ การบรหิารรายได ้การบรหิารรายจา่ย เงนิอดุหนุน และดลุการคลงัของทอ้งถิน่ การบรหิาร

การเบกิจ่ายเงนิ การจัดซือ้จัดจา้ง การควบคุมและตรวจสอบการใชจ้่ายเงนิของทอ้งถิน่ ปัญหาและแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาการบรหิารการคลังทอ้งถิน่ รวมถงึ แนวคดิ ทฤษฎทีางดา้นการจัดการทุนในทอ้งถิน่

เพื่อน าไปสูก่ารสง่เสรมิศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกจิและสรา้งความเจรญิเตบิโตของทอ้งถิน่โดยอาศัย

การจัดการทุนภายในทอ้งถิน่ตนเอง ซึง่ประกอบดว้ย ทุนมนุษยท์ัง้ภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร

บริหารทอ้งถิ่น ทุนทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิ่น ทุนทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทัง้ทนุทางสงัคมและภมูปัิญญาของทอ้งถิน่ 
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33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Public Service Administration and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และความส าคญัของการบรกิารสาธารณะและ

  เครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและแนวทางในการบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชแ้นวทางและเทคนคิตา่ง  ๆในการบรหิารการบรกิารสาธารณะและ

  เครอืขา่ย 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัญหา แนวโนม้ แนวทางในการแกปั้ญหาและการพัฒนาการบรหิารการบรกิารสาธารณะ

  และเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรกิารสาธารณะและเครือข่าย ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการบรกิารสาธารณะและ

เครอืขา่ย การจัดระบบการบรหิารและโครงสรา้งสนับสนุนระบบสารสนเทศเพือ่การบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย

คณุภาพและการปรับปรุงการบรกิาร การสือ่สาร มนุษยสมัพันธแ์ละจรยิธรรมในการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย

การประเมินผลการบริการ ปัญหาและการแกไ้ขแนวโนม้และแนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะและ

เครอืขา่ย 

33450 การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กูล                                        (6 หนว่ยกติ) 

 Compensation and Employee benefits Administration 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการ แนวคดิและวธิกีารก าหนดเงนิเดอืนและคา่จา้ง 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิและวธิกีารจัดสวัสดกิารและประโยชน์

  เกือ้กลู 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ และวธิกีารบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ วธิกีารก าหนดเงนิเดอืนและค่าจา้ง การจัดสวัสดกิารและผลประโยชน์เกือ้กูล

รวมทัง้ การบริหารเงนิเดอืน ค่าจา้ง สวัสดกิารและประโยชน์เกือ้กูลในองค์กรภาครัฐ รวมทัง้การน าไป

ประยุกตใ์ช ้

33451 การจดัหาทรพัยากรมนุษย ์                                       (6 หนว่ยกติ) 

 Recruitment and Selection 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ หลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีในการจัดหาทรัพยากรบคุคล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ ขัน้ตอน วธิกีารและเทคนคิในการจัดหาทรัพยากร

  บคุคล 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการจัดหาทรัพยากรมนุษยไ์ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผลในทาง

  ปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและขัน้ตอน วธิีการและเทคนิคการสรรหาและ

เลอืกสรรบคุคล การบรรจุและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูป้ฏบิัตงิานในต าแหน่งงานตา่งๆ ในองคก์าร รวมทัง้หลักการ 

แนวคดิ ขอ้พจิารณาในการทดลองปฏบิัตงิาน การเลือ่น การยา้ยสับเปลีย่น และการรับโอนในกรณีต่างๆ 

ของบคุลากรในการบรหิารทรัพยากรบคุคล การน าหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีารและเทคนคิไปใชใ้นการ

สรรหาและเลอืกสรร การบรรจแุละแตง่ตัง้ การทดลองปฏบิตังิาน การยา้ย สบัเปลีย่น และการโอนบคุลากร 

33456 เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์                                     (6 หนว่ยกติ) 

 Technique and Tools in Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความเป็นมา ความส าคญั เทคนคิและเครือ่งมอืในกระบวนการ

และการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีผ่ลต่อการน าเทคนิคและเครื่องมอืในการบรหิาร

  ทรัพยากรมนุษยไ์ปใช ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัญหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ขในการประยกุตเ์ทคนคิ

  และเครือ่งมอืในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใชเ้ทคนิคและเครื่องมือในการบริหาร    

  ทรัพยากรมนุษย์ผ่านตัวอย่างหรอืกรณีศกึษาในการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคและเครือ่งมอืในการ

  บรหิารทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมา ความส าคัญ เทคนิคและเครือ่งมอืในกระบวนการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ปัจจัยทีม่ี

ผลตอ่การน าเทคนคิและเครือ่งมอืในการบรหิารทรัพยากรมนุษยไ์ปใช ้ปัญหา อปุสรรคและแนวทางแกไ้ข

ในการประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร ตลอดจนตัวอย่างหรือกรณีศกึษาในการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคนคิและเครือ่งมอืในการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์

41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม หลกัสทิธมินุษยชน                           (6 หนว่ยกติ) 

 และหลกัธรรมาภบิาล 

 Principles of Judicial Administration, Human Rights, and  

 Good Governance 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม 

 2. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม                   

  และหลกัธรรมาภบิาล 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการยุตธิรรมและกฎหมายในชวีติประจ าวัน ประกอบดว้ย แนวคดิ หลักการ ความหมาย

ของการบรหิารงานยุตธิรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัตแิละพัฒนาการของกระบวนการยุตธิรรม

สากล ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายส าคัญในการด าเนินชวีติ กฎหมายทีเ่ป็นขอ้บังคับ

ของสังคมและประเทศชาต ิหลักนิตธิรรม กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืก ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้

ในกระบวนการยุตธิรรม หลักสทิธมินุษยชน คุณธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย 
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หลักสทิธมินุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสทิธมินุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์เกีย่วกับ

สทิธมินุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐทีส่ง่ผลต่อสทิธมินุษยชน แนวคดิทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

และความรับผดิทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏบิัตตินตามหลักธรรมาภบิาล ประเด็นปัญหาทาง

จรยิธรรมในยคุโลกาภวิตัน ์ผลกระทบทางสงัคม และแนวทางการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 

54130 เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety Management Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายแนวคดิของการเกดิอบุัตเิหต ุการสอบสวนและวเิคราะหก์ารเกดิอบุัตเิหต ุการควบคมุ

การสญูเสยีและน าเสนอการป้องกนัอบุัตเิหตไุด ้

2. ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์งาน จัดท าขัน้ตอนการปฏบิัตงิานทีป่ลอดภัย และจัดท าคู่มอืความ

ปลอดภัยได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย กอ่นการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

4. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ระหวา่งและหลังการเกดิ

อบุตัเิหตไุด ้

5. สามารถเลอืกและใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีเ่หมาะกับอันตรายทีม่ี

ในการท างานได ้

6. จัดการอบรมและพัฒนางานดา้นความปลอดภัยได ้

7. อธบิายหลกัการวางแผนและจัดท ารายงานทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

8. จัดระบบขอ้มูลข่าวสารความปลอดภัย ก าหนดวธิ ีการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์

ความปลอดภัยในอตุสาหกรรมได ้

9. สามารถประเมนิและจัดการความเสีย่งได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎกีารเกดิอุบัตเิหตุ การสอบสวนและวเิคราะหก์ารเกดิอุบัตกิารณ์ การวเิคราะห์

ความสญูเสยี เทคนคิความปลอดภัยในการท างาน การใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคล คูม่อื

ความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หนา้ทีค่วามรับผดิชอบขององคก์รดา้นอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย นโยบายดา้นความปลอดภัย การจัดสวัสดกิาร ระบบขอ้มูลงานและการจัดท ารายงาน

ประจ าปีดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หลักการประเมนิและการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการ

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทาง

  เศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อุปสงค ์อปุทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค   

การผลติ ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขนักึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ย

ราย ตลาดปัจจัยการผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตรส์าธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัด

รายไดป้ระชาชาต ิสว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง 

นโยบายการคลัง การเงนิ นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การวา่งงาน การคา้ระหวา่งประเทศ การเงนิ

ระหวา่งประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ภาคผนวก
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะของนกัศกึษา 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  

(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว) 

 

 เพือ่ใหก้ารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะของนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ (วชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว) 

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จงึก าหนดแนวปฏบิัตเิกีย่วกับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะของ

นักศกึษาไวด้งันี ้

 1. การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะในวชิาเอกการจัดการการท่องเทีย่วเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาหลักสตูร

บรหิารธรุกจิบณัฑติ 

 2. นักศกึษาทีศ่กึษาโครงสรา้งของหลักสตูร 24 ชดุวชิา หรอื 144 หน่วยกติ จะส าเร็จหลักสตูรนี้ได ้

จะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะไมน่อ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง  

 3. การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในวชิาเอกการจัดการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

  3.1 การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ไม่นอ้ยกว่า 50 ชั่วโมง เมื่อ

นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนชดุวชิา 32477 การจัดการธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศกแ์ละการจัดการธุรกจิตัวแทน

ทอ่งเทีย่ว และ 

  3.2 การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกจิน าเทีย่วหรือโรงแรม ไม่นอ้ยกว่า 350 

ชัว่โมง เวน้แตม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 5  

 4. เมื่อนักศกึษาผ่านการฝึกปฏิบัตเิสรมิทักษะ ณ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเรียบรอ้ยแลว้ 

จะแสดงความจ านงขอเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว จะตอ้ง

ปฏบิตัติามเงือ่นไขและขัน้ตอน ดงันี ้

   4.1 ใหนั้กศึกษายื่นใบค ารอ้งขอเขา้รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ  สถานประกอบการ  

ใหส้าขาวชิาวทิยาการจัดการพจิารณาเห็นชอบ 

   4.2 สาขาวชิาวทิยาการจัดการจะสง่หนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการรับนักศกึษาเขา้ฝึกปฏบิัติ

เสรมิทกัษะ ณ สถานประกอบการ พรอ้มแบบประเมนิผลการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะไปยังสถานประกอบการ 

   4.3 ผูท้ีรั่บผดิชอบดูแลการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะของนักศกึษา ณ สถานประกอบการนัน้จะเป็น 

ผูป้ระเมนิและแจง้ผลการประเมนิกลับมายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการ โดยสามารถสง่กลับมาโดยตรงที่

สาขาวชิาวทิยาการจัดการ หรอืใสซ่องปิดผนกึและใหนั้กศกึษาน าสง่กลบัมายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการ 

   4.4 เมือ่ส ิน้สดุการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการแลว้ นักศกึษาตอ้งสง่รายงาน

การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะมายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการภายในสามสบิวันนับจากวันสิน้สดุการฝึกปฏบิัติ

เสรมิทกัษะ   

  4.5 ในกรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบถว้นตามโครงสรา้งชดุวชิาของหลักสตูรแลว้ แต่

ยังไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนรักษา

สถานภาพ จนกวา่การฝึกปฏบิตัเิสรมิทักษะดงักลา่วเสร็จสิน้สมบรูณ์ 

 5. นักศกึษาทีม่สีทิธิข์อยกเวน้การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการตามขอ้ 3 สว่นที ่2 

ตอ้งมคีณุสมบตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้ 

    5.1 เป็นผูม้ปีระสบการณ์การปฏบิัตงิานในสถานประกอบการธรุกจิน าเทีย่วหรอืโรงแรม โดยมี

ระยะเวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่  3 ปี หรอื 

228 
 

แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะของนกัศกึษา 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  

(วชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว) 

 

 เพือ่ใหก้ารฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะของนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธรุกจิ (วชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว) 

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จงึก าหนดแนวปฏบิัตเิกีย่วกับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะของ

นักศกึษาไวด้งันี ้

 1. การฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะในวชิาเอกการจัดการการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตาม

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ (วชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว) 

 2. นักศกึษาทีศ่กึษาโครงสรา้งของหลักสตูร 24 ชดุวชิา หรอื 144 หน่วยกติ จะส าเร็จหลักสตูรนี้ได ้

จะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะไมน่อ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง  

 3. การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในวชิาเอกการจัดการการทอ่งเทีย่ว แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

  3.1 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ณ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ไม่นอ้ยกวา่ 50 ชั่วโมง 

เมือ่นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศกแ์ละการจัดการธรุกจิตวัแทน

ทอ่งเทีย่ว และ 

  3.2 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ณ สถานประกอบการธุรกจิน าเทีย่วหรอืโรงแรม ไมน่อ้ยกวา่ 

350 ชัว่โมง เวน้แตม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 5  

 4. เมื่อนักศกึษาผ่านการฝึกปฏิบัตเิสรมิทักษะ ณ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเรียบรอ้ยแลว้ 

จะแสดงความจ านงขอเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว จะตอ้ง

ปฏบิตัติามเงือ่นไขและขัน้ตอน ดงันี ้

   4.1 ใหนั้กศึกษายื่นใบค ารอ้งขอเขา้รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ  

ใหส้าขาวชิาวทิยาการจัดการพจิารณาเห็นชอบ 

   4.2 สาขาวชิาวทิยาการจัดการจะสง่หนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการรับนักศกึษาเขา้ฝึกปฏบิัติ

เสรมิทกัษะ ณ สถานประกอบการ พรอ้มแบบประเมนิผลการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะไปยังสถานประกอบการ 

   4.3 ผูท้ีรั่บผดิชอบดูแลการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะของนักศกึษา ณ สถานประกอบการนัน้จะเป็น 

ผูป้ระเมนิและแจง้ผลการประเมนิกลับมายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการ โดยสามารถสง่กลับมาโดยตรงที่

สาขาวชิาวทิยาการจัดการ หรอืใสซ่องปิดผนกึและใหนั้กศกึษาน าสง่กลบัมายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการ 

   4.4 เมือ่ส ิน้สดุการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการแลว้ นักศกึษาตอ้งสง่รายงาน

การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะมายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการภายในสามสบิวันนับจากวันสิน้สดุการฝึกปฏบิัติ

เสรมิทกัษะ   

  4.5 ในกรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนครบถว้นตามโครงสรา้งชดุวชิาของหลักสตูรแลว้ แต่

ยังไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ นักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนรักษา

สถานภาพ จนกวา่การฝึกปฏบิตัเิสรมิทักษะดงักลา่วเสร็จสิน้สมบรูณ์ 
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 5. นักศกึษาทีม่สีทิธิข์อยกเวน้การฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการตามขอ้ 3 สว่นที ่2 

ตอ้งมคีณุสมบตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงันี้ 

    5.1 เป็นผูม้ปีระสบการณ์การปฏบิัตงิานในสถานประกอบการธรุกจิน าเทีย่วหรอืโรงแรม โดยมี

ระยะเวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่  3 ปี หรอื 

    5.2 ส าเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกงานวชิาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมจากสถาบัน 

การศกึษาทีม่กีารก าหนดระยะเวลาของการฝึกปฏบิัตใินสถานประกอบการไม่นอ้ยกว่าหนึ่งภาคการศกึษา 

หรอืไมน่อ้ยกวา่ 4 เดอืน โดยมกีารระบรุะยะเวลาการฝึกงานไวใ้นใบรายงานผลการศกึษา หรอื 

  5.3 มปีระสบการณ์ปฏบิตังิานในสถานประกอบการธรุกจิน าเทีย่วหรอืโรงแรมเป็นเวลานอ้ยกว่า  

3 ปี และส าเร็จการศกึษาหรอืผ่านการอบรมวชิาการทอ่งเทีย่วหรอืการโรงแรมจากสถาบันการศกึษาทีเ่นน้

วชิาชพี ซึง่เมือ่นับระยะเวลาการปฏบิัตงิานในสถานประกอบการและการศกึษาหรอืการฝึกอบรมรวมกันแลว้

เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี หรอื 

  5.4 เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์การปฏบิัตงิานเป็นผูส้อนในหลักสตูรการทอ่งเทีย่ว หรอืการโรงแรม 

โดยมรีะยะเวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี หรอื 

  5.5 ส าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกับการโรงแรม หรอื

การทอ่งเทีย่ว หรอืธุรกจิบรกิาร หรอืสาขาวชิาอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง และมปีระสบการณ์การปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้ง  

ทัง้นีอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสาขาวชิาวทิยาการจัดการ       

6. ผลการประเมินการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการจะระบุในใบรายงานผล

การศกึษา 
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สถานประกอบการในการเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ 
  

 1. สถานประกอบการทีนั่กศกึษาสามารถเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ควรมลีักษณะขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

ตอ่ไปนี ้

 1.1 เป็นบริษัทน าเที่ยวที่ เป็นเครือข่ายนานาชาติ หรือเป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจ            

การทอ่งเทีย่ว หรอืเป็นสมาชกิสมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ 

 1.2 เป็นสถานประกอบการโรงแรมหรือรีสอร์ทที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ

ด าเนินงานจากสถาบัน หน่วยงาน องคก์รทีเ่ชือ่ถือได  ้เช่น คุณภาพการบรหิาร (มาตรฐาน ISO 9002) 

และคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (มาตรฐาน ISO 14000) หรือเป็นสถาบันเครือข่ายนานาชาต ิหรือเป็นสมาชกิ

ของสมาคมโรงแรมไทย หรือรีสอร์ททีม่ีจ านวนหอ้งพักตัง้แต่ 100 หอ้งขึน้ไป และมคีุณภาพมาตรฐาน 

เป็นทีย่อมรับ 

  1.3 เป็นสถานประกอบการอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากนี้ ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของสาขาวชิาวทิยาการ

จัดการ 

 2. นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการธุรกจิน าเทีย่วหรอืโรงแรม 

ไมน่อ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 

 3. วธิกีารเขา้รับการฝึกปฏบิตัเิสรมิทักษะ ณ สถานประกอบการธรุกจิน าเทีย่วหรอืโรงแรม มดีงันี้ 

 3.1 กรณีนกัศกึษาตดิตอ่สถานประกอบการเอง ใหนั้กศกึษาประสานงานกับสถานทีท่ีม่ ีความ

ประสงคจ์ะเขา้รับการฝึกในเบือ้งตน้ และขอความเห็นชอบการเขา้รับการฝึกปฏบิัตใินสถานประกอบการที่

ตดิต่อนั้นจากสาขาวชิาวทิยาการจัดการก่อน โดยนักศกึษาท าหนังสอืขอเขา้รับการฝึกปฏบิัตใินสถาน

ประกอบการที่ตดิต่อไดด้ว้ยการกรอกแบบค ารอ้งมายังสาขาวชิาวทิยาการจัดการ พรอ้มทัง้ระบุสถานที่

ระยะเวลา แผนการฝึกปฏบิัต ิและบุคคลทีต่ดิต่อไดข้องสถานประกอบการ (โดยระบุชือ่ ต าแหน่ง เบอร์

โทรศัพทข์องบุคลากรของสถานประกอบการ) เมื่อไดรั้บความเห็นชอบแลว้ สาขาวชิาวทิยาการจัดการ

จะแจง้นักศกึษาทราบและท าหนังสอืสง่ตวันักศกึษาเขา้รับการฝึกปฏบิตัไิปทีส่ถานประกอบการ 

 3.2 กรณีที่นกัศกึษาที่ไม่สามารถตดิต่อประสานงานกบัสถานประกอบการไดด้ว้ย

ตนเอง ใหนั้กศกึษาแจง้วชิาเอกการจัดการทอ่งเทีย่ว สาขาวชิาวทิยาการจัดการทราบ เพือ่ใหส้าขาวชิาฯ 

พิจารณาก าหนดสถานประกอบการส าหรับการฝึกปฏบิัตเิสริมทักษะใหก้ับนักศกึษา และแจง้นักศกึษา

ทราบและท าหนังสอืสง่ตัวนักศกึษาเขา้รับการฝึกปฏบิตัไิปทีส่ถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 233

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

231 
 

หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเลอืกเสร ี 
 

 การลงทะเบยีนเรียนชุดวชิาเลอืกเสรี นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชุดวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ  

ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปรญิญาตรี หรือเทยีบเท่า (ตาม

ประกาศฯ หลักเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรียนชดุวชิาเลอืกเสร ีพ.ศ. 2562) ยกเวน้ชุดวชิาหรอืรายวชิาทีม่ี

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

(2) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนือ้หาซ ้าซอ้นกบัชดุวชิาบงัคับอืน่ๆ ในหลกัสตูรทีเ่รยีน 

(3) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่กีารก าหนดคณุสมบตัแิละทักษะพืน้ฐานไวโ้ดยเฉพาะ 

(4) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีส่ภาวชิาการมมีตอินุมัตไิมใ่หเ้ป็นชดุวชิาเลอืกเสรี 

(5) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนื้อหาและมกีารท ากจิกรรมภาคปฎบิัต ิหรอืตามทีส่ภาวชิาชพี หรือ

องคก์รวชิาชพีก าหนด 

 ชดุวชิาตา่งๆ ทีส่าขาวชิาวทิยาการจัดการไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกเป็นชดุวชิาเลอืกเสรตีามลักษณะ

ดงักลา่วขา้งตน้มรีายชือ่ดงันี ้

หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ วชิาเอกการจดัการงานกอ่สรา้ง (ตอ่เนือ่ง) 

 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 
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23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/ 

   การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 
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57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร์ 

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์
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95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

108. ชดุวชิา 31301 การวางแผนงานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา 31302 การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 

110. ชดุวชิา 31303 การจัดการงานสนาม 

111. ชดุวชิา 31311 การจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31408 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งและเครือ่งจักรกล 

113. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

114. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

115. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

116. ชดุวชิา 33204 กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

117. ชดุวชิา 33206 สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

118. ชดุวชิา 33209 สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

119. ชดุวชิา 33210 สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิยแ์ละทีด่นิ ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา 33307 กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา 33312 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร 

     ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม 

123. ชดุวชิา 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

124. ชดุวชิา 33453 การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

127. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

128. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

129. ชดุวชิา 51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 
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130. ชดุวชิา 51110 การพยาบาลผูใ้หญ่ 

131. ชดุวชิา 51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

132. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

133. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

134. ชดุวชิา 51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

135. ชดุวชิา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

136. ชดุวชิา 51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

137. ชดุวชิา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภแ์ละการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

138. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

139. ชดุวชิา 51311 การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้ 

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

140. ชดุวชิา 51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา 51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

142. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

143. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

144. ชดุวชิา 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

145. ชดุวชิา 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

146. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

147. ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ 

148. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

149. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

150. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

151. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

152. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

153. ชดุวชิา 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

154. ชดุวชิา 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

155. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

156. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

157. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

158. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

159. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

160. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

161. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

162. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

163. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

164. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

165. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

166. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 
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167. ชดุวชิา 55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

168. ชดุวชิา 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

169. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

170. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

171. ชดุวชิา 71207 หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

172. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

173. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

174. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

175. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

176. ชดุวชิา 81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ 

177. ชดุวชิา 91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

178. ชดุวชิา 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

179. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

180. ชดุวชิา 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

181. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

182. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

183. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

184. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

185. ชดุวชิา 94466 การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

186. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

187. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

188. ชดุวชิา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

189. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

190. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

191. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

192. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

193. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม 

194. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

195. ชดุวชิา 97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

196. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

197. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

198. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

199. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

200. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

201. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

202. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์
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203. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

204. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

205. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

206. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

207. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

208. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

209. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

210. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

211. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ วชิาเอกการจดัการ 

 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์
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27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/ 

   การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์
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61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร์ 

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 
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99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

108. ชดุวชิา 30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร 

109. ชดุวชิา 30204 องคก์ารและการจัดการ 

110. ชดุวชิา 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

111. ชดุวชิา 31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31307 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 31309 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

115. ชดุวชิา 31412 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

116. ชดุวชิา 31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

117. ชดุวชิา 32204 การบัญชขีัน้ตน้ 

118. ชดุวชิา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

119. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

120. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

121. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

122. ชดุวชิา 33204 กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา 33206 สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

124. ชดุวชิา 33209 สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา 33210 สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิยแ์ละทีด่นิ ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 33307 กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

128. ชดุวชิา 33312 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร 

     ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม 

129. ชดุวชิา 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

130. ชดุวชิา 33453 การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

131. ชดุวชิา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

132. ชดุวชิา 40205 กฎหมายธรุกจิ 

133. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 



สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 243241 
 

134. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

135. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

136. ชดุวชิา 51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

137. ชดุวชิา 51110 การพยาบาลผูใ้หญ่ 

138. ชดุวชิา 51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

139. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

140. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

141. ชดุวชิา 51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

143. ชดุวชิา 51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

144. ชดุวชิา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภแ์ละการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

145. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

146. ชดุวชิา 51311 การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้ 

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

147. ชดุวชิา 51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

148. ชดุวชิา 51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

149. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

150. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

151. ชดุวชิา 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

152. ชดุวชิา 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

153. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

154. ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ 

155. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

156. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

157. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

158. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

159. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

160. ชดุวชิา 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

161. ชดุวชิา 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

162. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

163. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

164. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

165. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

166. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

167. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

168. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

169. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

170. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 
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171. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

172. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

173. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

174. ชดุวชิา 55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

175. ชดุวชิา 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

176. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

177. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

178. ชดุวชิา 71207 หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

179. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

180. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

181. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

182. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

183. ชดุวชิา 81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ 

184. ชดุวชิา 91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

185. ชดุวชิา 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

186. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

187. ชดุวชิา 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

188. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

189. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

190. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

191. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

192. ชดุวชิา 94466 การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

193. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

194. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

195. ชดุวชิา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

196. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

197. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

198. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

199. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

200. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม 

201. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

202. ชดุวชิา 97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

203. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

204. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

205. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

206. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์
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207. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

208. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

209. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

210. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

211. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

212. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

213. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

214. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

215. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

216. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

217. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

218. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง  

 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (ทกุวชิาเอก) 

 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 
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24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/ 

   การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 
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58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร์ 

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 
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96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

108. ชดุวชิา 30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร 

109. ชดุวชิา 30204 องคก์ารและการจัดการ 

110. ชดุวชิา 30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 

111. ชดุวชิา 31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31307 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 31309 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

115. ชดุวชิา 31412 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

116. ชดุวชิา 31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

117. ชดุวชิา 32204 การบัญชขีัน้ตน้ 

118. ชดุวชิา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

119. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

120. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

121. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว* 

  (* ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกการจดัการการทอ่งเทีย่ว สามารถลงทะเบยีนชดุวชิานีไ้ด)้ 

122. ชดุวชิา 33204 กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา 33206 สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

124. ชดุวชิา 33209 สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา 33210 สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิยแ์ละทีด่นิ ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 33307 กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

128. ชดุวชิา 33312 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร 

     ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม 

129. ชดุวชิา 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

130. ชดุวชิา 33453 การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่
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131. ชดุวชิา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

132. ชดุวชิา 40205 กฎหมายธรุกจิ 

133. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

134. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

135. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

136. ชดุวชิา 51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

137. ชดุวชิา 51110 การพยาบาลผูใ้หญ่ 

138. ชดุวชิา 51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

139. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

140. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

141. ชดุวชิา 51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

143. ชดุวชิา 51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

144. ชดุวชิา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภแ์ละการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

145. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

146. ชดุวชิา 51311 การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้ 

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

147. ชดุวชิา 51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

148. ชดุวชิา 51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

149. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

150. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

151. ชดุวชิา 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

152. ชดุวชิา 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

153. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

154. ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ 

155. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

156. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

157. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

158. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

159. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

160. ชดุวชิา 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

161. ชดุวชิา 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

162. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

163. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

164. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

165. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

166. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 



หลักสูตรการศึกษา250 248 
 

167. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

168. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

169. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

170. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

171. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

172. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

173. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

174. ชดุวชิา 55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

175. ชดุวชิา 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

176. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

177. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

178. ชดุวชิา 71207 หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

179. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

180. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

181. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

182. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

183. ชดุวชิา 81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ 

184. ชดุวชิา 91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

185. ชดุวชิา 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

186. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

187. ชดุวชิา 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

188. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

189. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

190. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

191. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

192. ชดุวชิา 94466 การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

193. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

194. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

195. ชดุวชิา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

196. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

197. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

198. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

199. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

200. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม 

201. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

202. ชดุวชิา 97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์
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203. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

204. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

205. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

206. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

207. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

208. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

209. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

210. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

211. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

212. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

213. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

214. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

215. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

216. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

217. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

218. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 

  

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 
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20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/ 

   การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 
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54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร์ 

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 
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92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

108. ชดุวชิา 30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการบรหิาร 

109. ชดุวชิา 30202 หลกัการบญัช ี

110. ชดุวชิา 30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร 

111. ชดุวชิา 30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

112. ชดุวชิา 30209 การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 

113. ชดุวชิา 31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 31307 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

115. ชดุวชิา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

116. ชดุวชิา 31309 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

117. ชดุวชิา 31412 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

118. ชดุวชิา 31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

119. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

120. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

121. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

122. ชดุวชิา 33204 กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา 33206 สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

124. ชดุวชิา 33209 สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา 33210 สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิยแ์ละทีด่นิ ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 33307 กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่
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128. ชดุวชิา 33312 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร 

     ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม 

129. ชดุวชิา 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

130. ชดุวชิา 33453 การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

131. ชดุวชิา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

132. ชดุวชิา 40205 กฎหมายธรุกจิ 

133. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

134. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

135. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

136. ชดุวชิา 51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

137. ชดุวชิา 51110 การพยาบาลผูใ้หญ่ 

138. ชดุวชิา 51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

139. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

140. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

141. ชดุวชิา 51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

143. ชดุวชิา 51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

144. ชดุวชิา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภแ์ละการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

145. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

146. ชดุวชิา 51311 การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้ 

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

147. ชดุวชิา 51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

148. ชดุวชิา 51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

149. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

150. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

151. ชดุวชิา 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

152. ชดุวชิา 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

153. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

154. ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ 

155. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

156. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

157. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

158. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

159. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

160. ชดุวชิา 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

161. ชดุวชิา 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

162. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  
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163. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

164. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

165. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

166. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

167. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

168. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

169. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

170. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

171. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

172. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

173. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

174. ชดุวชิา 55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

175. ชดุวชิา 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

176. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

177. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

178. ชดุวชิา 71207 หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

179. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

180. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

181. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

182. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

183. ชดุวชิา 81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ 

184. ชดุวชิา 91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

185. ชดุวชิา 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

186. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

187. ชดุวชิา 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

188. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

189. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

190. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

191. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

192. ชดุวชิา 94466 การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

193. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

194. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

195. ชดุวชิา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

196. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

197. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

198. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

199. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 
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200. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม 

201. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

202. ชดุวชิา 97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

203. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

204. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

205. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

206. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

207. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

208. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

209. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

210. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

211. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

212. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

213. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

214. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

215. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

216. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

217. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

218. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ  

  

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 
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16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร ์

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/ 

   การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 
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49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร์ 

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 
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87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

108. ชดุวชิา 31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา 31307 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา 31309 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31412 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา 31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

115. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

116. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิา 33204 กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิา 33206 สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

119. ชดุวชิา 33209 สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา 33210 สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิยแ์ละทีด่นิ ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา 33307 กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่
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123. ชดุวชิา 33312 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร 

     ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิา 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา 33453 การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

128. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

129. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิา 51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

131. ชดุวชิา 51110 การพยาบาลผูใ้หญ่ 

132. ชดุวชิา 51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

134. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

135. ชดุวชิา 51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

136. ชดุวชิา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

137. ชดุวชิา 51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

138. ชดุวชิา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภแ์ละการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

139. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

140. ชดุวชิา 51311 การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้ 

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา 51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา 51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

144. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

145. ชดุวชิา 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

146. ชดุวชิา 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

147. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

148. ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ 

149. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

150. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

151. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

152. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

153. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

154. ชดุวชิา 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

155. ชดุวชิา 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

156. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  
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157. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

158. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

159. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

160. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

161. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

162. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

163. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

164. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

165. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

166. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

167. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

168. ชดุวชิา 55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

169. ชดุวชิา 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

170. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

171. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

172. ชดุวชิา 71207 หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

173. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

174. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

175. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

176. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

177. ชดุวชิา 81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ 

178. ชดุวชิา 91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

179. ชดุวชิา 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

180. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

181. ชดุวชิา 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

182. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

183. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

184. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

185. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

186. ชดุวชิา 94466 การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

187. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

188. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

189. ชดุวชิา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

190. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

191. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

192. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

193. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 
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194. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม 

195. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

196. ชดุวชิา 97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

197. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

198. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

199. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

200. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

201. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

202. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

203. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

204. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

205. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

206. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

207. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

208. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

209. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

210. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

211. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

212. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

หมายเหต ุ 1. ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา  ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่หรอืเทยีบเทา่ในสาขาใดสาขาหนึง่ทาง

บรหิารธรุกจิทีม่ใิช่สาขาวชิาการบัญช ีสาขาวชิาวทิยาการจัดการ ขอแนะน าใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 

32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการด าเนินงาน ในหมวดวชิาเลือกเสรี เพื่อใหม้ีความรูแ้ละจะเป็น

ประโยชนต์อ่การศกึษาในระดบัสงูตอ่ไป 

 2. ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึ่งหรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาการบัญช ี

สาขาวชิาวทิยาการจัดการ ขอแนะน าใหนั้กศกึษาลงทะเบยีนเรียนชุดวชิา 32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะห ์

เชงิปรมิาณ ในหมวดวชิาเลอืกเสร ีเพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละจะเป็นประโยชนต์อ่การศกึษาในระดบัสงูตอ่ไป 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

(เรยีงตามตัวอกัษร) 

 

 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร Business Law and Taxation 30206 

กลยทุธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยแ์ละ 

 องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

Human Resource Management Strategy and  

 Learning Organization 

32452 

การเงนิธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ Business Finance and Business Law 30209 

การเงนิสว่นบคุคลและการภาษีอากร Personal Finance and Taxation 32340 

การจัดการการเงนิ Financial Management 32303 

การจัดการการเงนิ การตลาด และ 

  การด าเนนิงาน 

Financial, Marketing and Operations 

 Management 

32339 

การจัดการการตลาด Marketing Management 32302 

การจัดการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและ 

 การโรงแรม 

Marketing Management for Tourism and 

 Hotel 

32337 

การจัดการการผลติและด าเนนิงาน และ 

 หลกัการตลาด 

Production and Operations Management and 

 Principle of Marketing 

30210 

การจัดการขายและศลิปะการขาย Sales Management and Salesmanship 32316 

การจัดการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั Risk Management and Principles of Insurance 32332 

การจัดการงานกอ่สรา้งอยา่งยั่งยนื Sustainable Construction Management 31410 

การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ปุทาน Marketing Channel and Supply Chain 

 Management 

32473 

การจัดการเชงิกลยทุธใ์นภาครัฐ Strategic Management in Public Sector 33442 

การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

 เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

Strategic Management and  

 Competency-based Management 

32326 

การจัดการทรัพยากรการทอ่งเทีย่วไทย 

 อยา่งยั่งยนื 

Sustainable Tourism Resources Management 

 in Thailand 

32336 

การจัดการทรัพยากรมนษุย ์ Human Resource Management 32304 

การจัดการทรัพยากรอาคาร Facility Management 31411 

การจัดการธรุกจิการจัดประชมุ นทิรรศการ 

 และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

Meeting, Incentive, Convention and  

 Exhibition  Management 

32478 

การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี Small Business Management and Retailing 32408 

การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศกแ์ละ 

 การจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว 

Tour Operator and Tour guide and  

 Travel Agency Management 

32477 

การจัดการธรุกจิโรงแรม และภัตตาคาร 

 ระหวา่งประเทศ 

การจัดการนวตักรรมและการจัดการ 

 เพือ่ความยั่งยนื 

การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

การจัดการโรงแรมและกลยทุธ ์

 การจัดการโรงแรม 

การจัดการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร 

International Hotel Business and  

 Restaurant Management 

Innovation Management and  

 Sustainable Management 

Product and Price Management 

Hotel  Management and Strategies 

 

Organization Management and 

 Organization Behavior  

32486 

 

32493 

 

32432 

32479 

 

33309 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 
การจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ Local Services Management 33447 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์ Recruitment and Selection 33451 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชี

 การเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ   

Information Technology Application in  

 Financial Accounting and  

 Managerial Accounting 

32364 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการสอบบญัช ี

 และการตรวจสอบภายใน 

Information Technology Application in  

 Auditing and Internal Auditing 

32443 

การใชภ้าษาองักฤษ Interaction: Effective Communication  

 in English 

10171 

การตลาดรว่มสมยั และการตลาดดจิทิลั Contemporary Marketing and  

 Digital Marketing 

32489 

การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก International and Global Marketing 32475 

การตลาดสถาบนัและการตลาดบรกิาร Institutional Marketing and  

 Service Marketing 

32476 

การตลาดสนิคา้เกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย Agricultural Marketing and Thai Economy 32414 

การบรหิารการคลงัและการจัดการทนุ 

 ในทอ้งถิน่ 

Local Finance Administration and  

 Local Capital Management 

33448 

การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย Public Service Administration and Networking    33449 

การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม Change Administration and Innovation 33443 

การบรหิารการพฒันาเมอืงและเมอืงอจัฉรยิะ Urban and Smart City Development 

 Administration 

33422 

การบรหิารคา่ตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลู Compensation and Employee benefits  

 Administration 

33450 

การบรหิารทอ้งถิน่ Local Administration 33421 

การบรหิารราชการไทย Thai Public Administration 33201 

การบรหิารองคก์รภาครัฐและเอกชน Public and Private Organization Administration    33444 

การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

การบญัชขีัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศ

 ทางการบญัช ี

การบญัชขีัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและ 

 การวเิคราะหง์บการเงนิ 

การบญัชขีัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบั 

 ระบบสารสนเทศ 

การบญัชขีัน้สงู 1 และการบญัชขีัน้สงู 2 

 

การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

การบญัชเีพือ่การจัดการขัน้สงูและ 

 การจัดการตน้ทนุเชงิกลยทุธ ์

การบญัชภีาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร 

การบญัชแีละการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง 

การเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่ม 

 และการจัดการทีพ่กัทางเลอืก 

การพนักงานสมัพนัธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

Finance Accounting and Managerial Accounting    

Intermediate Accounting I and Accounting 

 Information System 

Intermediate Accounting II, Financial Reporting   

 and Financial Statements Analysis    

Principle of Accounting and Principle of 

 Information Systems 

Advanced Accounting I and  

 Advanced Accounting II 

Cost Accounting and Managerial Accounting 

Advanced Managerial Accounting and 

 Strategic Cost Management 

Tax Accounting and Tax Planning 

Accounting and Finance for Construction 

Enterperneurship in Small Hotel Business and 

 Alternative Accommodation Management 

Employee Relations and Compensation 

 Management      

30208 

32207 

 

32208 

 

32209 

 

32314 

 

32311 

32446 

 

32447 

30105 

32487 

 

32453 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย ์ Human Resource Development 33410 

การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์ Investments and Securities Analysis 32457 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ Human Resource Planning 33412 

การวเิคราะหโ์ครงการ Project Analysis 31405 

การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและ 

 การจัดการสนิเชือ่ 

Financial Instruments Analysis and  

 Credit Management 

32490 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค Consumer Behavior Analysis 32333 

การวจัิยทางธรุกจิ การวางแผนและ 

 การควบคมุทางการเงนิ 

Business Research and Financial Planning 

 and Control 

32454 

การวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ Research in Public Administration 33304 

การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ Business Building and Entrepreneurship 32449 

การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในขัน้สงู Advanced Auditing and Internal Auditing 32444 

การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน Auditing and Internal Auditing 32324 

การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด Marketing Communication and Promotion 32474 

คณติศาสตร ์สถติธิรุกจิ และการวเิคราะห ์

 เชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ 

Mathematics, Business Statistics and 

 Quantitative Analysis 

30212 

คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

ความรูเ้ฉพาะอาชพีมคัคเุทศกแ์ละการบรกิาร 

 ในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและ

 อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

ความรูพ้ืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละ 

 การทอ่งเทีย่วอาเซยีน 

โครงงานดา้นการจัดการงานกอ่สรา้งและ

 ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ 

 งานกอ่สรา้ง 

ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ 

ทฤษฎแีละปฏบิตักิารควบคมุและ 

 การตรวจงานกอ่สรา้ง 

ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจัดการเครือ่งจักรกล 

 งานกอ่สรา้ง   

ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจัดการโครงการ 

 เพือ่งานกอ่สรา้ง 

ทฤษฎแีละปฏบิตักิารจัดการงานสนาม 

 ในงานกอ่สรา้ง 

ทฤษฎแีละปฏบิตักิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

ทฤษฎแีละปฏบิตักิารส ารวจปรมิาณและ 

 การประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

ทกัษะชวีติ 

เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิาร 

 ทรัพยากรมนุษย ์

เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ ่

เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามยัและ 

 ความปลอดภัย 

Mathematics and Statistics 

Professional Knowledge for Tourist Guide 

 and Services in Tourism Industry 

Introduction to Tourism and Tourism Industry 

 

Fundamental Knowledge for Tourist Guide 

 and ASEAN Tourism 

Construction Management Project and 

 Professional Experience in  

 Construction Management 

Financial Market and Institution 

Theory and Practice in Construction 

 Supervision and Inspection 

Theory and Practice in Management of 

 Construction Equipment 

Theory and Practice in Project Management 

 for Construction 

Theory and Practice in Construction Field 

 Work Management 

Theory and Practice in Construction Planning 

Theory and Practice in Quantity Survey and 

 Cost Estimate in Construction 

Life Skills 

Managerial Technique and Tools in Public Sector 

Technique and Tools in Human Resource 

 Management  

Large-scale Construction Technology  

Occupational Health and Safety 

 Management Technology          

30205 

32485 

 

32335 

 

32484 

 

31414 

 

 

32344 

31412 

 

31413 

 

31306 

 

31309 

 

31307 

31308 

 

10103 

33402 

33456 

 

31407 

54130 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการ 

 งานกอ่สรา้ง 

Information Technology for Construction 

 Management 

31305 

เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอตุสาหกรรม

 ทอ่งเทีย่ว 

ไทยกบัสงัคมโลก 

ไทยศกึษา 
ธรุกจิระหวา่งประเทศและการจัดการ 

 หว่งโซอ่ปุทาน 
ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 
นโยบาย แผน และโครงการทอ้งถิน่ 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
นวตักรรมการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและ  

  ภัตตาคาร 
แนวคดิและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์
ประสบการณ์วชิาชพีการเงนิ 
ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ 
ประสบการณ์วชิาชพีการจัดการการทอ่งเทีย่ว 
ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 
ประสบการณ์วชิาชพีบรหิารรัฐกจิ 
แผนธรุกจิและการวจัิยธรุกจิ 
ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 

ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ 

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 

ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษา 

  ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและ 
  การวจัิยการตลาด และการศกึษา 
  ความเป็นไปได ้

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและ 
  ธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

  เพือ่ชวีติ 

เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจัดการและ 

  การภาษีอากร 

เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 

สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

สงัคม และวฒันธรรมอาเซยีน 

สงัคมมนุษย ์

Information Technology for Tourism Industry 

 

Thailand and the World Community 

Thai Studies 

International Business and Supply Chain 

 Management 

International Business and Finance 

Local Policy, Plan and Project 

Public Policy and Planning 

Service Innovation in Hotel and  

 Restaurant Business Industry 

Public Administrative Concepts and Theories 

Professional Experience in Finance 

Professional Experience in Management 

Professional Experience in Tourism Management 

Professional Experience in Marketing 

Professional Experience in Public Administration 

Business Plan and Business Research 

Leadership and Organizational Behaviour 

Khmer for Communication 

Chinese for Communication 

Thai for Communication 

English for Tourism 

English for Communication 

English for Business 

English for Hotel Personnel 

Financial Information System and  

 Project Feasibility Studies 

Marketing Information System and Marketing 

 Research and Feasibility Study 

 

Management Information Systems and 

 e-Business 

Science, Technology and Environment for Life  

 

Managerial Economics and Taxation   

 

Economic and Public Finance 

Business Statistics and Quantitative Analysis 

Society and Culture in the ASEAN Community 

Human Society 

32338 

 

10152 

10151 

32343 

 

32455 

33446 

33303 

32488 

 

33208 

32456 

32482 

32495 

32435 

33401 

32494 

32342 

10163 

10162 

10161 

11302 

10111 

11301 

11303 

32331 

 

32334 

 

 

32341 

 

10141 

 

32330 

 

33207 

32206 

10164 

10131 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 
สมัมนาการบญัชกีารเงนิและสมัมนา 

 การบญัชเีพือ่การจัดการ 

หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย 

หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

องคก์ารและการจัดการ และการจัดการ 

 เชงิกลยทุธ ์

องคก์ารและการจัดการ และการจัดการ 

 ทรัพยากรมนษุย ์

องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม  

 หลกัสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล 

อารยธรรมมนุษย ์

Seminar in Financial Accounting and  

 Seminar in Managerial Accounting 

Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 

Principles of Economics 

Organization and Management and  

 Strategic Management 

Organization and Management and  

 Human Resource Management 

Principles of Judicial Administration,  

 Human Rights, and Good Governance 

Human Civilization 

32483 

 

33302 

60120 

32210 

 

32210 

 

30211 

41463 

10121 
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