
แนะน ำหลักสตูรที่เปิดสอน 
คณะบริหำรธุรกิจ  เปิดสอน  7 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สำขำวิชำกำรบัญชี  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านบัญชี  ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี และน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันตลอดจนน าไปประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
ในต าแหน่งต่างๆ เช่นนักบัญชี นักวิชาการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และประกอบอาชีพอิสระ 

2. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานต่างๆ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขานี้สามารถประกอบอาชีพใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์โดยปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ นักวิชาการ ครู- อาจารย์ และประกอบอาชีพอิสระ 

3. สำขำวิชำกำรตลำด  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในด้านการตลาดแบบองค์รวม  
อาทิ การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต การซื้อการขาย การบริการ ที่สามารถน าไปวางแผนทางการตลาด  
ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบธุรกิจอิสระ นักการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์การลงทุนครู-อาจารย์ 

4. สำขำวิชำกำรประกอบกำร  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะการคิดตลอดจนคุณลักษณะ 
ในเชิงประกอบการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการกับงานทุกประเภทหรือทุกแขนง  
หรือประกอบอาชีพอิสระ   

5. สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงองค์
ความรู้ที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุม  การจัดการธุรกิจน าเที่ยว การจัดการธุรกิจ 
Mice      การวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างครบวงจรและ 
มีจิตส านึกในการให้บริการที่สามารถไปบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ 

6. สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์อุตสำหกรรม  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีความสามารถ 
ทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิควิธีในการบริหารจัดการแบบโลจิสติกส์ ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้
สามารถไปประกอบธุรกิจอิสระ  ต าแหน่งงานของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
   7.  สำขำวิชำกำรจัดกำร  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมี
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน/องค์กร อีกทั้งมีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



ระดับปริญญาโท 1 สาขา ดังนี้ 
1.  สำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในศาสตร์  

ด้านบริหารธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจตนเองและธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนมีใจบริการและมีจิตส านึกแบบผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
 

คณะศิลปศำสตร์  เปิดสอน3 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดย

ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่สามารถบูรณาการกับความรู้เชิงบริหารธุรกิจ 
ตลอดจนมีความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการร่วมเป็นประชาคมอาเซียนผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การท่องเที่ยว การตลาด การโรงแรม นักแปล นักวิเทศสัมพันธ์ และอาชีพ
อิสระ 

2. สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ  มุง่ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านภาษาจีน โดยครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ 
ได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่สามารถบูรณาการกับความรู้เชิงบริหารธุรกิจ ตลอดจนมีความ
เข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมจีน, ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การ
โฆษณา การท่องเที่ยว การตลาด การโรงแรม นักแปล นักวิเทศสัมพันธ์และอาชีพอิสระ 

3. สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่นธุรกิจ  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุน โดยครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ  
ได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่สามารถบูรณาการกับความรู้เชิงบริหารธุรกิจ ตลอดจนมีความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น   ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ 
การโฆษณา การท่องเที่ยว การตลาด การโรงแรม นักแปล นักวิเทศสัมพันธ์ และอาชีพอิสระ 
 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

และระบบสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา และจัดการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
ได้ 

2. สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในอนาคต ตลอดจนมีความสามารถใน
การศึกษาค้นคว้าและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องของประเทศทางด้านการพัฒนาภูมิสารสนเทศ 



 

คณะบริหำรรัฐกิจ  เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรูใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์     

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การมีทักษะ
ทางด้านภาษาและการสื่อสารที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นนักบริหาร
จัดการและนักพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร นอกจากนี้ยัง
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและวิธีคิดให้เป็นคนใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าให้มีความต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา
ประเทศในภาพรวมได้ต่อไป 

 

คณะนิเทศศำสตร์  เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
1. สำขำวิชำกำรสื่อสำรกำรตลำด  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะด้านการสื่อสารการตลาดแบบ

องค์รวม ทีส่ามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการสื่อสารทางการตลาดปัจจุบัน   
มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ทักษะทางด้านการสร้างและใช้เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม  มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ตลอดจน ความสามารถในด้านการสื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมไป
ถึง การสร้างและสื่อสารตราสินค้า  การวางแผนสื่อเชิงกลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่รวมทั้ง
มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้ปรากฏเป็นผลงานทางการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีภาวะ
ผู้น าและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล กล้าคิด กล้าท ากล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มทีักษะการท างานเป็นทมี
รวมไปถงึมีคุณธรรม จริยธรรม ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
การตลาด  การขายสื่อสารมวลชน  นักวางแผนกลยุทธ์  พิธีกร ตลอดจนอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ทุกประเภท  
 

 คณะศึกษำศำสตร์  เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ 

 1.  สำขำวิชำประถมศึกษำ  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ประสบการณ์การสอนที่มีความ
เชี่ยวชาญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็นระบบ 
ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
จริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม 
  



 นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 สาขาวิชา ดังนี ้
1. ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในสาขาวิชาทางการศึกษา และมี 

คุณธรรมพร้อมที่จะประกอบอาชีพครูได้อย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  อีกทั้งเป็นผู้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้และอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีคุณลักษณะผู้น าทางวิชาการที่สามารถประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ทางการบริหาร เพื่อพร้อมที่จะบริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และมีวิสัยทัศน์ในการ 
พัฒนาองค์กรทางการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคม 

3. ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะในการ 
เป็นนักบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการท า
วิจัยเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา  อีกทั้งมีความสามารถในการค้นหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 


