
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 

 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

 หลกัสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 หลกัสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาด 

 หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้ทีพู่ดภาษาอืน่ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

(หลกัสูตรนานาชาติ) 

 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 

       นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๒๔ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกติ 

 ๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา     ๑๒ หน่วยกิต 

 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 

 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพ และนนัทนาการ     ๑ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วยกติ 

 ๒.๑ กลุ่มวชิาแกน     ๔๒ หน่วยกติ 

๒.๑.๑ กลุ่มวิชาบญัชี      ๓ หน่วยกิต 

๒.๑.๒ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์     ๖ หนวยกิต 

๒.๑.๓ กลุ่มวิชากฎหมาย     ๖ หน่วยกิต 

๒.๑.๔ กลุ่มวิเคราะห์เชิงปริมาณ    ๖ หน่วยกิต 

๒.๑.๕ กลุ่มวิชาภาษา      ๖ หน่วยกิต 

๒.๑.๖ กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ   ๑๕ หน่วยกิต 

 ๒.๒ กลุ่มวชิาเอกบังคับ    ๓๐ หน่วยกติ 

 ๒.๓ กลุ่มวชิาเอกเลอืก    ๑๕ หน่วยกติ 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกติ 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

          นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่น้อยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต    

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๒๔ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกติ 

 ๑.๑  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

 ๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

 ๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา     ๑๒ หน่วยกิต 

 ๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      ๖ หน่วยกิต 

 ๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพ และนนัทนาการ    ๑ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วยกติ 

 ๒.๑ กลุ่มวชิาแกน     ๓๐ หน่วยกติ 

 ๒.๒ กลุ่มวชิาเอกบังคับ    ๔๒ หน่วยกติ 

      ๒.๒.๑  กลุ่มประเดน็ดา้นองคป์ระกอบและ ๑๕ หน่วยกิต

      ระบบสารสนเทศ 

๒.๒.๒  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ือการประยกุต ์  ๑๒ หน่วยกิต 

๒.๒.๓  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแ์วร์    ๙ หน่วยกิต

๒.๒.๔  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ      ๖ หน่วยกิต 

 ๒.๓ กลุ่มวชิาเอกเลอืก    ๑๒ หน่วยกติ 

 ๒.๔ ประสบการณ์ วชิาชีพ     ๓ หน่วยกติ 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกติ 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาด 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑๒๔ หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๒๔ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา     ๑๒ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 

๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพ และนนัทนาการ     ๑ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วยกติ 

๒.๑ กลุ่มวิชาแกน     ๔๕ หน่วยกิต 

๒.๒ กลุ่มวิชาเอกบงัคบั    ๓๐ หน่วยกิต 

๒.๓ กลุ่มวิชาเลือก     ๙ หน่วยกิต 

๒.๔ ประสบการณ์ วิชาชีพ     ๓ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกติ 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑๒๖ หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๒๖ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์         ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา    ๑๒ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     ๖ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกติ 

๒.๑ กลุ่มเน้ือหาวิชา     ๘๔ หน่วยกติ 

 ๒.๑.๑ กลุ่มวิชาแกน    ๔๒ หน่วยกิต 

 ๒.๑.๒ กลุ่มวิชาเอก    ๓๓ หน่วยกิต 

 ๒.๑.๓ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ     ๙ หน่วยกิต 

๒.๒ กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม      ๖ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกติ 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๒๓ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา    ๑๒ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วยกติ 

๒.๑ กลุ่มวิชาแกน     ๒๗ หน่วยกิต 

๒.๒ กลุ่มวิชาบงัคบั    ๔๒ หน่วยกิต 

๒.๓ กลุ่มวิชาเลือก    ๑๒ หน่วยกิต 

๒.๔ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 ๒.๔.๑ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือ   ๓ หน่วยกิต 

 ๒.๔.๒ สหกิจศึกษา      ๖ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกติ 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๓๓ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา    ๑๒ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 

๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพ และนนัทนาการ   ๑ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ     ๙๖ หน่วยกติ 

๒.๑ กลุ่มวิชาเอกบงัคบั    ๘๔ หน่วยกิต 

๒.๓ กลุ่มวิชาเอกเลือก    ๑๒ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑๒๓ หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๒๓ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา    ๑๒ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วยกติ 

๒.๑ กลุ่มวิชาแกน     ๔๒ หน่วยกิต 

๒.๒ กลุ่มวิชาเอกบงัคบั    ๔๕ หน่วยกิต 

  กลุ่มการจดัการทรัพยากรมนุษย์-  
 - กลุ่มบริหารการปกครอง 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๓๘ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป    ๓๑ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา       ๙ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๙ หน่วยกิต 

๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพ และนนัทนาการ    ๑ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ     ๑๐๑ หน่วยกติ 

๒.๑ กลุ่มวิชาแกน (วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ)  ๓๑ หน่วยกิต 

๒.๒ กลุ่มวิชาวิชาชีพสาธารณสุข   ๓๐ หน่วยกิต 

๒.๓ กลุ่มวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา   ๔๐ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า        ๖ หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ

ส าหรับผู้ทีพู่ดภาษาอืน่ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่นอ้ยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๒๐ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา       ๙ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๙ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกติ 

๒.๑ กลุ่มวิชาแกน     ๓๓ หน่วยกิต 

๒.๒ กลุ่มวิชาเอกบงัคบั    ๓๓ หน่วยกิต 

๒.๓ กลุ่มวิชาเอกเลือก    ๑๘ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า         ๖ หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรบนิหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ  (หลักสูตรนานาชาติ) 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนัไม่น้อยกว่า ๑๒๔หน่วยกิต 

โดยไดศึ้กษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า         ๑๒๔ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา     ๑๒ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 

๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพ และนนัทนาการ    ๑ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๘๗ หน่วยกติ 

๒.๑ กลุ่มวิชาแกน     ๔๒ หน่วยกิต 

๒.๒ กลุ่มวิชาเอกบงัคบั    ๓๐ หน่วยกิต 

๒.๓ กลุ่มวิชาเอกเลือก    ๑๕ หน่วยกิต 

๓. หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมกนั ๓๑ หน่วยกิต โดยไดศึ้กษา

รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   ๓๑ หน่วยกติ 

 ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป    ๓๑ หน่วยกติ 

๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ๖ หน่วยกิต 

๑.๒ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 

๑.๓ กลุ่มวิชาภาษา    ๑๒ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 

๑.๕ กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขภาพ และนนัทนาการ     ๑ หน่วยกิต 

 

 

  
  
 


