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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง 2562
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
Associate Program in Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อยอ (อังกฤษ):

อนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ
อ.(การจัดการ)
Associate Degree in Management
A.(Management)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ สามารถเปนนักบริหารจัดการที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐบาล เชน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ เจาหนาที่ในฝายงานธุรการ เจาหนาที่ในฝายงานบริหารบุคคล
เปนตน และหนวยงานเอกชน ในตําแหนงงาน เชน พนักงานธุรการ พนักงานในฝายงานคลังสินคา พนักงานในฝาย
งานการผลิต พนักงานในฝายงานการตลาด เปนตน รวมทั้งเปนผูประกอบการธุรกิจสวนตัว
7. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
7.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การจัดการสมัยใหม เปยมดวยจริยธรรม และจิตสรางสรรคธุรกิจชุมชน
7.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการจัดการ
งานตาง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ฟุมเฟอย ลดการสูญเสียในการทํางาน จึงเปนปจจัยหนึ่งที่
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงการแขงขันทั้งแบบออนไลน และออฟไลน
(แบบเผชิญหนา) รวมทั้งการใชหลายๆกลยุทธในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา หรือ
เปาหมายขององคกร
จากสถานการณดังกลาว ทําใหองคกรตาง ๆ มีแนวโนมที่จะแขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้น จึงทํา
ใหองคกรตองเตรียมความพรอม โดยเฉพาะดานบุคคลากร ที่จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจใน
พื้นฐานทางธุรกิจ มีทักษะในการทํางาน การใชเทคโนโลยี และแสวงหาขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห ใหเหตุผล
และนํามาบูรณาความรูกับศาสตรอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน
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ดังนั้น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จึงเปนหนึ่ง
ในกลไกการพั ฒ นาองค กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งในระดับ จังหวัด และระดับ ประเทศ โดยผลิตบุคลากร
ดานการจัดการที่มีความรูและทักษะในการ ปฏิบัติงานสูตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนมีจิตบริการ และรับผิดชอบตอสังคม
7.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการ และความรับผิดชอบ
(2) มีความรูพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ดานการจัดการ การเงินและบัญชี การตลาด การผลิต
งานบุคคล กฎหมายธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) มีทักษะการคิดวิเคราะห แกไขปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรค
(4) มีทักษะการสื่อสาร การทํางานรวมกับผูอื่น และมีบุคลิกภาพนักบริหารจัดการ
(5) มีทักษะการใชงานเทคโนโลยี และการวิเคราะหเชิงตัวเลขในการจัดการธุรกิจ
8. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
8.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากเปาหมายในการพัฒนาตามยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุงเนนใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะ
และความรู ค วามสามารถที่ จ ะเป น ฐานในการพั ฒ นาประเทศ ให ค นไทยมี ก ารเรี ย นรู พ ร อ มรั บ บริบ ทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงใหคนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่
เปนประโยชนตอสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย นอกจากนี้
รัฐบาลยังตองการสรางโมเดลใหม เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนําพาประชาชนไปสูโมเดลประเทศไทย
4.0 เพื่อสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายในดวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตามแนวคิดปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง และปรับเปลี่ ยนโครงสร างเศรษฐกิจ ไปสู เศรษฐกิจ ที่ ขับเคลื่ อ นดว ย
นวัตกรรม (Value-Based Economy) ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 มิติ คือ
มิติแรก คือเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
มิติที่สอง คือเปลี่ยนจากการขั บเคลื่ อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู การขับเคลื่ อนด ว ย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
มิติที่สาม คือเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตไปสูการเนนภาคบริการ
จากสถานการณดังกลาว ทําใหศาสตรดานการจัดการจําเปนตองปรับตัวใหมีความทันสมัยโดย
เปลี่ยนจากแรงงานที่มีทักษะปานกลางไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูงขึ้นเพื่อใหสามารถ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มี
แนวทางสนับสนุน และสงเสริ มใหผู เรีย นเปนผูที่มีคุณลักษณะตรงตามที่องคกรตองการตามสถานการณใน
ปจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความรูความเขาใจเศรษฐกิจและสังคม
สามารถนําไปปฏิบัติงานดานการจัดการองคกร และดําเนินธุรกิจได นอกจากนี้ การจัดการศึกษาของหลักสูตร
มุงเนนจะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ โดยมีการ
เรียนรูดานวิชาการ ทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะชีวิตที่ดี
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8.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณในปจจุบันที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหในอนาคตสังคมไทยอาจเกิด ปญหา
การขาดแคลนคนวัยทํางาน ในขณะเดียวกันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เขาสูสังคม
มากขึ้ น จึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทํ า ให ป ระชาชนต อ งปรั บ เปลี่ ย น
แนวความคิดและแนวทางการดําเนินชีวิตตามกระแสการพัฒนาทางสังคมรวมถึงการลงทุนจากตางชาติที่มาก
ขึ้ น จนทํ า ให แ นวทางการดํ า รงชี วิ ต ของประชาชนจะต อ งปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังพบวาสังคมไทยในปจจุบันยังมีปญหาหลายดาน เชน การขาดคุณธรรม จริยธรรม
และการจัดการศึกษาที่ยังไมไดคุณภาพ จนสงผลกระทบตอชุมชนและทองถิ่น ดังนั้นการวางแผนและพัฒนา
หลั ก สู ต รทางศึ ก ษาจะต อ งสร า งความรู ค วามเข า ใจและความเป น ผู นํ า การทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ในการ
เปลี่ยนแปลงหรือสรางทักษะในการบริหารจัดการ จากการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมใน
ทองถิ่นและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อเปนผูนําในองคกรและนําความรูไปพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมตอไป
9. ผลกระทบจาก ขอ 8.1 และ 8.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
9.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการวางแผนและพัฒ นาหลั กสูตรจะคํ านึ งถึงการเปลี่ ยนแปลงทั้ งทางด านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนจะตองบูรณาการความรูจากสาขาวิชาตาง ๆ พรอมทั้งขับเคลื่อน
ดวยภาคธุรกิจ เพือใหเกิดความกาวหนาและการพัฒนาของประเทศ สงผลใหหลักสูตรอนุปริญญา การจัดการ
ตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปความตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใตบริบทของวิทยาลัยชุมชน ที่มุงพัฒนาคนในชุมชนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม มีความรู ทักษะทางปญญา ความสามารถดานสื่อสารและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอรเน็ต ที่มุงเนนใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานไดจริงในชีวิตประจําวัน และการพัฒนางาน
ของตนเองใหมศี ักยภาพ กาวทันและปรับตัวตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากผลกระทบสถานการณภายนอกมีความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่
จะตองมุงสูความเปนเลิศทางดานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา เพื่อเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาสําหรับการศึกษาตอปริญญา และการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและชุมชน
เพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจ
มุงเนนการประยุกตใชศาสตรทางดานการจัดการและบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใชทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมั ย ใหม ให แก ชุ มชนท องถิ่น ไดอยา งมีป ระสิทธิภ าพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒ นาและสรางความ
เจริญกาวหนาใหแกชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต
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10. โครงสรางของหลักสูตร
10.1 โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
57
หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
24
หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ
จํานวน
33
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
24
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
6 หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน
จํานวน
3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
10.2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
กจ 1001
MN 1001
กจ 1002
MN 1002
กจ 1003
MN 1003
กจ 1004
MN 1004
กจ 1005
MN 1005
กจ 1006
MN 1006
กจ 1007
MN 1007
กจ 1008
MN 1008

ไมนอยกวา
จํานวน

57
24

ชื่อรายวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
หลักการจัดการ
Principles of Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
หลักการเงิน
Principles of Finance
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) วิชาชีพ จํานวน 33 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
จํานวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
กจ 1009
พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
MN 1009
Fundamental of Business
กจ 1010
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
MN 1010
Management Information System
กจ 1011
การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1011
Research and Statistics Business
กจ 1012
ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
MN 1012
Business Taxation
กจ 1013
การจัดการโครงการ
3(2-2-5)
MN 1013
Project Management
กจ 1014
จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
MN 1014
Business Psychology
กจ 1015
การจัดการสํานักงานสมัยใหม
3(2-2-5)
MN 1015
Modern Office Management
กจ 1016
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1016
Business English
(2.2) วิชาเลือก
จํานวน
6 หนวยกิต
จัดใหเลือกเปนกลุมวิชาตอไปนี้เพื่อสงเสริมทักษะเฉพาะทางหรือเลือกขามกลุมได
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
กลุม 1 การบัญชี
กจ 1017
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
MN 1017
Management Accounting
กจ 1018
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3(1-4-4)
MN 1018
Accounting Software
กลุม 2 ธุรกิจดิจิทัล
กจ 1019
การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
MN 1019
Digital Marketing
กจ 1020
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
MN 1020
E-Commerce
กจ 1021
มัลติมีเดียและการประยุกตทางธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1021
Multimedia and Applications for Business
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กลุม 3 ผูประกอบการ
กจ 1022
ความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1022
Creative Thinking for Business
กจ 1023
การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
MN 1023
Agro Business Management
กจ 1024
การเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
MN 1024
Entrepreneurship of Community Business
กจ 1025
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3(3-0-6)
MN 1025
Real Estate Management
กลุม 4 การจัดการสมัยใหม
กจ 1026
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
MN 1026
Management of Innovation and Change
กจ 1027
การติดตอสื่อสารและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
MN 1027
Business Communication and Negotiation
กจ 1028
การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
MN 1028
Strategic Management
กจ 1029
การจัดการโลจิสติกส
3(3-0-6)
MN 1029
Logistic Management
กลุม 5 อื่น ๆ
กจ 1030
หัวขอคัดสรรดานการจัดการ
3(x-x-x)
MN 1030
Selected Topic in Management
กจ 1031
หัวขอคัดสรรดานการจัดการ
3(x-x-x)
MN 1031
Selected Topic in Management
(2.3) วิชาการฝกงาน
จํานวน
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ชั่วโมง)
กจ 1032
การฝกประสบการณ
3(240)
MN 1032
Field Experience
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใด
ในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่หลักสูตรระบุไมให
นั บ หน ว ยกิ ต ในการขอจบหลั ก สู ต รจะเลื อ กเรี ย นเป น วิ ช าเลื อ กเสรี ไ ม ไ ด โดยมี จํ า นวนหน ว ยกิ ต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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11. คําอธิบายรายวิชา
กจ 1001
หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
MN 1001
Principles of Economics
ความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนอุปสงค อุปทาน การ
ผลิต ตนทุนและรายรับการผลิต ตลาดและการกําหนดราคา รายไดประชาชาติ สวนประกอบของรายไดประชาชาติ
การเงินการธนาคาร การคลังสาธารณะ การคาระหวางประเทศ วัฎจักรเศรษฐกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
กจ 1002
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
MN 1002
Principles of Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก การจั ด การ กระบวนการจั ด การธุ ร กิ จ การวางแผน การจั ด องค ก าร
การนํา การควบคุม การติดตามและประเมินผล การสื่อสารในองคการ เทคนิคการจัดการ การประยุกตหลักการ
จัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบตอสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ
กจ 1003
หลักการตลาด
3(3-0-6)
MN 1003
Principles of Marketing
แนวคิด หลักการ หนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอมการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ลักษณะของ
ตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด กลยุทธการตลาด การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
สําหรับการตลาด จริยธรรมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม
กจ 1004
กฏหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
MN 1004
Business Laws
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจ วาดวยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ ละเมิด
จางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ยืม ขายฝาก ตัวแทน นายหนา ตั๋วเงิน หางหุนสวน
บริษัท ทรัพยสินทางปญญา การเขียนสัญญา ลมละลาย และจริยธรรมทางกฎหมาย
กจ 1005
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
MN 1005
Principles of Accounting
หลักการ แมบทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคาในสมุดรายวัน สมุด
บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และกระดาษทําการ การปรับปรุงบัญชี ปดบัญชี การทํางบการเงินของกิจการใหบริการ
และกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีสําหรับกิจการที่เขาจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม จรรยาบรรณของ ผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี
กจ 1006
หลักการเงิน
3(3-0-6)
MN 1006
Principles of Finance
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของธุรกิจ สภาพแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตน
การวิเคราะหทางการเงิน การบริหารสินทรัพยของธุรกิจ มูลคาของเงินตามเวลา การจัดหาเงินทุน ตนทุนเงินทุน
ของธุรกิจ การวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะหจุดคุมทุน ในการดําเนินงานดานการเงิน
หมายเหตุ ตองผานวิชาหลักการบัญชี
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กจ 1007
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
MN 1007
Human Resource Management
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาและคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล แรงงานสัมพันธ จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
กจ 1008
การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
MN 1008
Operations Management
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการดําเนินงาน สินคา บริการ วงจรการใหบริการ การเลือกทําเลที่ตั้ง การ
วางแผนกําลังการผลิต การวางผังสถานประกอบการ การพยากรณการผลิต การจัดการคุณภาพเบื้องตน
การ
จัดการหวงโซอุปทาน การจัดการสินคาคงคลัง การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการบํารุงรักษา
และความปลอดภัย และแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0
กจ 1009
พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
MN 1009
Fundamental of Business
ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ประเภทต า งๆ องค ป ระกอบที่ ใ ช ใ นการประกอบธุ ร กิ จ สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ
การจัดการ การตลาด การผลิต การบริหารบุคคล การบัญชีและการเงิน การบริหาร เอกสารทางธุรกิจ
แนว
ทางการประกอบธุรกิจ การประกันภัย และปญหาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ เรียนรู
จากกรณีศึกษา ผูประสบความสําเร็จทางธุรกิจ
กจ 1010
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
MN 1010
Management Information System
แนวคิ ด ระบบสารสนเทศและโครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด การข อ มู ล
ระบบสารสนเทศในทางธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิเ ล็กทรอนิกส ระบบสนั บ สนุน การตั ดสิน ใจ ระบบป ญญาประดิ ษ ฐ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล(Digital transformation) การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
กจ 1011
การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1011
Research and Statistics Business
สถิติพรรณนา สถิติอางอิง การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป กระบวนการวิจัยเบื้องตนทาง
ธุรกิจ การนําเสนอผลการวิจัย และจัดทํารายงานการวิจัยทางธุรกิจ
กจ 1012
ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
MN 1012
Business Taxation
ความรูเกี่ยวกับภาษีอากร หนาที่ผูเสียภาษี ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก
ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีทองถิ่น หลักเกณฑในการคํานวณภาษีอากรและการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษี รวมถึงปญหาเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
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กจ 1013
การจัดการโครงการ
3(2-2-5)
MN 1013
Project Management
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ โครงการ การวางแผนโครงการ การศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการ
การเขียนโครงการ งบประมาณโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ การพัฒนาทีมโครงการ การควบคุม
โครงการ การประเมินโครงการ ฝกปฏิบัติจัดการโครงการ
กจ 1014
จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
MN 1014
Business Psychology
แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา การประยุกตจิตวิทยาในการจัดการธุรกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขาใจผูอื่น
การใหคําปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจและการเสริมแรงในการบริหารงานเพื่อการดําเนินธุรกิจ การปรับตัวทาง
สังคมและการทํางานรวมกับผูอื่น และการจัดการความขัดแยง
กจ 1015
การจัดการสํานักงานสมัยใหม
3(2-2-5)
MN 1015
Modern Office Management
แนวคิดในการจัดการสํานักงาน สํานักงานเสมือนจริง (co-working space) บทบาทและหนาที่สํานักงาน
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน กระบวนการจัดการสํานักงาน การจัดผังสํานักงาน การจัดสภาพแวดลอมในสํานักงาน
การบริหารงานเอกสาร อุปกรณสํานักงาน ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสํานักงาน การจัดการขอมูลสารสนเทศ การ
จัดระบบงานภายในสํานักงาน และการนําเครื่องมือที่ทันสมัยเขามาสนับสนุนงานสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ
และฝกปฏิบัติงานสํานักงาน
กจ 1016
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1016
Business English
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษอยางเปนทางการ การเขียนประวัติสวนตัวโดยยอ การจดบันทึก
ชวยจํา โตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติ
กจ 1017
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
MN 1017
Management Accounting
บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวความคิดและประเภทของตนทุน การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ
และกําไร วิเคราะหงบการเงิน การจัดทํางบประมาณ การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการและตัดสินใจ
ในการดําเนินงานทางธุรกิจ
หมายเหตุ ตองผานวิชาหลักการบัญชี
กจ 1018
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
3(1-4-4)
MN 1018
Accounting Software
แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชจัดทําบัญชี บันทึกขอมูลทางการบัญชี ระบบบัญชีแยกประเภท
สินคาคงคลัง ขาย ลูกหนี้ เจาหนี้ เงินเดือน รายงานขอมูลทางการบัญชี และฝกปฏิบัติ
กจ 1019
MN 1019

การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing

3(2-2-5)
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แนวความคิ ดทางด า นการตลาด การประยุกตใชองคความรูดานการตลาดกับ การบริห ารเทคโนโลยี
การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน การตลาดกลไกสืบคน รายไดตอคลิก(Pay Per Click) การวิเคราะห การ
วางแผน และกลยุทธทางการตลาดดิจิทัล การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณเคลื่อนที่
กจ 1020
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
MN 1020
E-Commerce
ความรูพื้นฐานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบการใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ระบบการชําระเงิน การสรางรานคาออนไลน การสรางธุรกิจผานสื่อ
สังคมออนไลน การจดทะเบียนโดเมน การจัดการลูกคาสัมพันธสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมายพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
กจ 1021
มัลติมีเดียและการประยุกตทางธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1021
Multimedia and Applications for Business
แนวคิ ด ในการสร า งสื่ อ การใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ นรู ป แบบการสร า งสื่ อ หลั ก การด า นกราฟ ก
เสียง และภาพเคลื่อนไหว การประยุกตใชโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อใชในธุรกิจ การประเมินคุณภาพของมัลติมีเดีย
คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของในการสรางมัลติมีเดีย
กจ 1022
ความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1022
Creative Thinking for Business
แนวคิดของความคิดสรางสรรค ลักษณะของผูมีความคิดสรางสรรค กระบวนการและการพัฒนาความคิด
สรางสรรค ความคิดนอกกรอบ การฝกคิดในเชิงบวก ออกแบบและใชความคิดสรางสรรคใหเปนธุรกิจ กรณีศึกษา
ที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ การฝกสรางผลงานธุรกิจดวยกระบวนการความคิดสรางสรรค
กจ 1023
การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
MN 1023
Agro Business Management
ความหมาย ความสําคัญและลักษณะเฉพาะของระบบธุรกิจเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่
มี ผ ลกระทบต อการจั ดการธุ ร กิ จ เกษตร ทั้ งในดานการตลาด จัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป การสรางมูล คาเพิ่ม
การเงิน ทรัพยากรมนุษยและการจัดการระบบสารสนเทศ สมารทฟารมมิ่ง การวิเคราะหโครงการธุรกิจเกษตรและ
แนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาธุรกิจเกษตร
กจ 1024
การเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
MN 1024
Entrepreneurship of Community Business
แนวคิดธุรกิจชุมชน คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ชุ ม ชน การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน แนวทางการจั ด การธุ ร กิ จ ชุ ม ชนและป จ จั ย
ความสําเร็จ จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจชุมชน ผลกระทบของธุรกิจตอชุมชน และฝก
ปฏิบัติการประกอบการธุรกิจ
กจ 1025
MN 1025

การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย
Real Estate Management

3(3-0-6)
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ความหมายประเภทของอสังหาริมทรัพย การทํานิติกรรมของอสังหาริมทรัพย แนวโนมความตองการ
อสังหาริมทรัพย การประเมินคาและคํานวณความคุมคาในอสังหาริมทรัพย ศึกษาประสบการณการจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจากกรณีศึกษา
กจ 1026
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
MN 1026
Management of Innovation and Change
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการ
นวัตกรรม แนวทางการจัดนวัตกรรมสูธุรกิจโดยใชพื้นฐานของความคิดสรางสรรค กลยุทธในการจัดการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ทรัพยสินทางปญญา
กจ 1027
การติดตอสื่อสารและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ
3(2-2-5)
MN 1027
Business Communication and Negotiation
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและรู ปแบบการติดต อสื่ อสารทางธุร กิจ แนวคิดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวของกับการเจรจาตอรอง กระบวนการในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ คุณลักษณะของนักเจรจาตอรองที่
ประสบความสําเร็จ ศิลปะการเจรจาตอรอง แนวทางการเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม การฝกปฏิบัติ
และการใชกรณีศกึ ษา
กจ 1028
การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
MN 1028
Strategic Management
แนวคิด กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ
เครื่องมือทางธุรกิจ การกําหนดกลยุทธขององคการ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ
กจ 1029
การจัดการโลจิสติกส
3(3-0-6)
MN 1029
Logistic Management
แนวคิด ประเภทและรูปแบบ บทบาทหนาที่ กระบวนการ การจัดซื้อ การจัดหา การจัดการคลังสินคา
และศูนยกระจายสินคา การจัดการบรรจุภัณฑและหีบหอสินคา การจัดการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการ
จัดการโลจิสติกส ความเสี่ยงในงานโลจิสติกส
กจ 1030
หัวขอคัดสรรดานการจัดการ
MN 1030
Selected Topic in Management
เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการ นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

3(x-x-x)

กจ 1031
หัวขอคัดสรรดานการจัดการ
MN 1031
Selected Topic in Management
เลือกประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการ นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

3(x-x-x)

กจ 1032
การฝกประสบการณ
3(240)
MN 1032
Field Experience
ฝ กปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการหรื อ องค การ เริ่มการจัดทําแผนการฝ ก ที่มี ร ายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค กระบวนการทํางาน การประเมินผลการทํางาน และการปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใตคําแนะนํา
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ชวยเหลือของผูมีประสบการณ
12. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดการ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ฝกปฏิบัติการใชงานเทคโนโลยีที่เกี่ย วของกับ การ
ประกอบธุรกิจ
- สืบคน แลกเปลี่ยนเรียนรูเ ทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา - ใหนักศึกษาวิเคราะหและแกปญหาจากกรณี ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการ
ดว ยการทํางานเปน กลุม นําเสนอ และรับ ฟงความ
คิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
1.3 มีจิตบริการและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น -จัดกิจกรรมพัฒ นาผูเรีย นในการพั ฒนาธุ รกิจ ชุ ม ชน
รวมกับชุมชน

13. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
13.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตยมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
(2) มีจิตบริการ
(3) ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจ
กลยุทธการสอน
(1) การรวมกันกําหนดกฎกติกาและขอบังคับในชั้นเรียน
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ดวยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และ
ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(3) การมอบหมายหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมิ น จากการปฏิ บัติต นตามกฎระเบีย บในชั้น เรีย นอยา งสม่ํ าเสมอ และนําผล
ประเมินไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
(2) ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายในงานของตนเองและ
งานกลุม
(3) ประเมินจากความสุจริตในงานที่ไดรับมอบหมายและการทดสอบ เชน การไมทุจริตใน
การสอบ และการไมคัดลอกงานผูอื่น เปนตน
13.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความเขาใจพื้นฐานการประกอบธุรกิจ
(2) มีความรู ความเขาใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม
(3) ประยุกตความรู ไปใชในการจัดการ
กลยุทธการสอน
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(1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกตใชในสถานการณจริง เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา และการเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
(2) จัดการเรียนรูจากประสบการณตรง เชน การศึกษาดูงานและการเชิญวิทยากรที่ มี
ประสบการณตรงเฉพาะเรื่อง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพจริงในระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน เชน ประเมิน
กระบวนการทํางาน ผลงาน และแบบฝกหัด เปนตน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาค และทดสอบยอย
13.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถแสวงหาความรูทางการจัดการจากแหลงตางๆ ไดดวยตนเอง
(2) สามารถวิเคราะหและแกปญหาทางดานการจัดการธุรกิจได
(3) มีความคิดสรางสรรคและสามารถบูรณาการใชนวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจได
อยางเหมาะสม
กลยุทธการสอน
(1) กรณีศึกษาที่กระตุนใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชา เพื่อการ
แกไขปญหา
(2) การอภิปรายกลุม การระดมสมอง และการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง
ในสถานการณตางๆ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การอภิปราย
การระดมสมอง วิเคราะห สังเคราะห การบูรณาการความรูและทักษะ เปนตน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เนนใหนักศึกษาประยุกตใชองค
ความรูเพื่อการแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา

ชั้นเรียน

13.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
(2) สามารถสื่อสารและประสานการทํางานกับเพื่อนรวมงานและชุมชนได
(3) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
กลยุทธการสอน
(1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม ที่เนนการประสานงานกับผูอื่น
(2) คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูที่มีประสบการณ
(3) การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานรวมกับเพื่อนใน

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน การ
แกปญหาในการทํางาน และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุม
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13.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถวิเคราะห และนําเสนอขอมูลทางสถิติธุรกิจ
(2) สามารถสื่อสารและเลือกรูปแบบการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการจัดการธุรกิจ
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีเพื่อการแกปญหาไดอยางเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ
(2) มอบหมายงานใหวิเคราะหขอมูลดานธุรกิจ และจัดใหอยูในรูปแบบสารสนเทศที่
เหมาะสม
(3) นำเสนอผลงานจากการคนควาขอมูลดวยการสื่อสารในรูปแบบตางๆ และใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการใชเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของมาพัฒนาธุรกิจสมัยใหม
(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวคิดการดําเนินธุรกิจขอจํากัด
เหตุผลในการเลือใชระบบการจัดการ เทคโนโลยีและกรณีศึกษาตางๆ โดยการนําเสนอในชั้นเรียนที่มีเนื้อหา
ครบถวนชัดเจนและตรงประเด็น
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ
กจ

1001 หลักเศรษฐศาสตร
1002 หลักการจัดการ
1003 หลักการตลาด
1004 กฎหมายธุรกิจ
1005 หลักการบัญชี
1006 หลักการเงิน
1007 การจัดการทรัพยากรมนุษย
1008 การจัดการการดําเนินงาน
1009 พื้นฐานการประกอบธุรกิจ
1010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1011 การวิจัยและสถิติทางธุรกิจ
1012 ภาษีอากรธุรกิจ
1013 การจัดการโครงการ
1014 จิตวิทยาธุรกิจ
1015 การจัดการสํานักงานสมัยใหม
1016 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 ความรับผิดชอบรอง
1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
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2. ดานความรู
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3. ดานทักษะทาง
ปญญา
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

















































5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

กจ 1017 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กจ 1018 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
กจ 1019 การตลาดดิจิทัล
กจ 1020 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กจ 1021 มัลติมีเดียและการประยุกตใช
กจ 1022 ความคิดสรางสรรคทางธุรกิจ
กจ 1023 การจัดการธุรกิจเกษตร
กจ 1024 การเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชน
กจ 1025 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย
กจ 1026 การจัดการนวัตกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง
กจ 1027 การติดตอสื่อสารและการเจรจา
ตอรองทางธุรกิจ
กจ 1028 การจัดการเชิงกลยุทธ
กจ 1029 การจัดการโลจิสติกส
กจ 1032 การฝกประสบการณ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3




















































































































































1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทาง
ปญญา
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