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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร  5 ปี  
วุฒิ  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย  

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นครูสอนการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ  
เป็นคนดี  คนเก่ง  ครูดี  และครูเก่ง 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.50 
3. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาน้ี 

3.1 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
3.2 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี 
3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.4 ใจเย็น สุขุม รักเด็ก มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก 
3.5 มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างดี 
3.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
3.7 ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษาท้ังทฤษฎี และปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติ พัฒนาการ และการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดสถานที่พัฒนาเด็กเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. ครูปฐมวัยในสถานศึกษาท้ังภาครัฐบาลและเอกชน 
2. เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก 
3. จัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
4. ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในสถานพยาบาลและสถานสงเคราะห์ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  5  ปี 
 วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) พลศึกษา 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางพลศึกษา ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติในสาขาวิชาพลศึกษาท่ี
สอดคล้องกับสาระการศึกษาของการศึกษาแห่งชาติ ในทางวิชาพลศึกษา มุ่งเน้นในความเป็นครูพลศึกษาท่ี
สามารถสอนและจัดการทางด้านพลศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 
2. มีบุคลิกภาพเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาวิชานี้ 

2.1    มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
2.2    มีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี 
2.3    มีความสามารถในทางกีฬา 

แนวทางการศึกษา 
 หลักสูตร 5 ปี เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต ท้ังภาคทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับ
พลศึกษา แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครู  
52 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต   

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. ครูพลศึกษาในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. นักพลศึกษาประจําสถานประกอบการต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. ผู้นําในการออกกําลังกายและนันทนาการในสถานประกอบการท้ังภาครัฐ และเอกชน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
การเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ท้ังการผลิตพืช และผลิตสัตว์ โดย

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชและสัตว์ กระบวนการผลิต 
การปฏิบัติดูแลรักษา และการจัดการผลผลิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาทางด้านการผลิตพืช หรือ
การผลิตสัตว์ ได้ตามความถนัดหรือสนใจ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 
2. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม 

แนวทางการศึกษา 
1. ทางด้านการผลิตพืช ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางด้านพืช ปัจจัย และทรัพยากรในการผลิตพืช 

กระบวนการผลิตพืช การปฏิบัติดูแลรักษา และการจัดการผลผลิตพืช ฯลฯ  
2. ทางด้านการผลิตสัตว์ ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางด้านสัตว์ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ 

กระบวนการผลติ และการจัดการผลผลิตทางสัตว์ ฯลฯ 
แนวทางประกอบอาชีพ 

1. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การทําฟาร์มผลิตพืช ผลิตสัตว์ ฟาร์มผสมผสาน 
2. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตพืช ผลิตสัตว์ เช่น จําหน่วยปัจจัยการผลิต หรือผลผลิต 
3. รับราชการ เช่น เป็นนักวิชาการ อาจารย์ ทางด้านการเกษตร 
4. ทํางานบริษัทเอกชนทางการเกษตร 
5. ทํางานในองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทางการเกษตร 
6. ศึกษาต่อ ทางด้านการเกษตร หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วท.บ. (เคมี) 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ทางเคมี ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการทดลอง เปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ทําการปฏิบัติการทดลองโดยใช้ท้ังเครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูง 
ได้แก่ UV-VIS Spectrometer, AAS, FTIR, HPLC, GC, XRF รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาท้ัง
ในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้มีความรู้และประสบการณ์พร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน ในหน่วยงานภาครัฐและสถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น การทําโครงการวิจัยทางเคมี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ โครงการอบรมความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง โครงการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
2. มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสําหรับการศึกษาศาสตร์ทางเคมี 

2.1 มีความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
2.2 มีความสนใจในศาสตร์ทางเคมีท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติการทางเคมี 
2.3 มีความขยันอดทน กระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
2.4 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

แนวทางการศึกษา 
 เน้นการให้ความรู้ด้านทฤษฎีทางเคมี ควบคู่กับปฏิบัติทางเคมีในสาขาต่าง ๆ เช่น เคมีอินทรีย์     
เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ ชีวเคมี เคมีวิเคราะห์ เป็นต้น ท้ังนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม ท้ังด้านความรู้และงานวิจัย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ   

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. นักเคมี ประจําห้องปฏิบัติการเคมี ท้ังในภาครัฐและเอกชน เช่น กรมศุลกากร กองพิสูจน์

หลักฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ เป็นต้น 
2. นักวิจัยทางด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม ท้ังในภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันวิจัยเคมีต่าง ๆ 
3. ครูสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษา หรืออาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยโดย ศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโท – เอก 
4. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5. พนักงานส่งเสริมการขายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ วัสดุและสารเคมี 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร  จุลินทรีย์ท่ีใช้ในกระบวนการ
แปรรูปอาหาร  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร  และด้านเทคโนโลยีการอาหาร ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต แปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การพัฒนาปรับปรุงอาหาร หลักวิศวกรรมอาหาร 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รวมท้ังเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ท่ีมีการนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2.  มีความสนใจด้านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

แนวทางการศึกษา 
 เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหารท่ีสามารถรองรับภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ท้ังในด้านการจัดการ การควบคุมกระบวนการผลิตและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์อาหาร ตลอดจนสามารถพัฒนา และแก้ไขปัญหาใน
อุตสาหกรรมอาหาร รวมท้ังมีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และผู้อ่ืน มีความคิดวิเคราะห์  
แก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถประยุกต์
ความรู้สู่วิชาชีพต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. ปฏิบัติในหน้าท่ีฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทุกประเภท และตําแหน่งนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมวิชาการในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานอาหาร และกรมส่งเสริม
การเกษตร สถาบันอาหาร เป็นต้น 
 2. ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งท่ีปรึกษาระบบ และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของอาหารให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ 
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 4. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร  
วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีบรรจุพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวเคมี  
เทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและโภชนาการ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาอ่ืน ๆ ในสถาบันการศึกษาท้ัง
ในและต่างประเทศ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา ให้มี
ความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยา จุลชีววิทยา และทางด้าน DNA เพ่ือให้บัณฑิต สามารถไป
ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐบาล และเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องได้ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร ์
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
แนวทางการศึกษา 
 นักศึกษาต้องศึกษาในหมวดศึกษาท่ัวไป วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ และชีววิทยา เป็นต้น ตลอดจนศึกษารายวิชาเอกทางด้านชีววิทยา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. ครู – อาจารย์ (ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสายครู 2 ปี) 
2. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน 
3. เจ้าหน้าท่ีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต วิจัยและพัฒนา) 
4. เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการ 
5. ประกอบอาชีพอิสระ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ฟิสิกส์ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เรียนวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน และเลือกเรียนฟิสิกส์ท่ีสนใจเฉพาะทางได้แก่ ไฟฟ้า คลื่น แสง นิวเคลียร์ 
และอิเล็กทรอนิกส์ เรียนภาษาอังกฤษท่ีสามารถใช้ในการสื่อสารได้ และเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้
ปฏิบัติการและใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
2. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาในสาขาวิชานี้ 

2.1 มีความสนใจในวิชาฟิสิกส์และมีความประสงค์จะประกอบอาชีพทาง  วิทยาศาสตร์ 
2.2 มีความรู้พ้ืนฐานและคณิตศาสตรท่ี์จะนําไปใช้ได้ 
2.3 มีความเป็นคนช่างสังเกต สนใจ ใฝ่รู้ในความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ 

คุณลักษณะบัณฑิต 
1. เป็นบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ท่ีมีคุณภาพมีคุณธรรมและมีความซ่ือสัตย์ 
2. เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทางฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์ พ้ืนฐาน ความรู้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทางดาราศาสตร์ และด้านพลังงาน 
3. เป็นผู้มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
4. เป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้ช่วยงานวิจัยหรือผู้วิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ 
5. เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถพร้อมในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ สถาน

ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
6. เป็นผู้มีความสามารถ และมีความรู้เพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก ใน

สถาบันการศึกษา ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. งานราชการในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2. งานเอกชนในบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ การสื่อสาร การผลิต การขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย สถาบันหรือโรงเรียนเอกชนต่าง ๆ 

3. สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้ในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

4. สามารถศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอีก 1 ปี จะขอใบประกอบวิชาชีพครูนําไปเป็น
หลักฐานในการสอบเข้ารับราชการครู หรือเป็นครูเอกชนอ่ืน ๆ ได้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ    
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ท่ังในระดับ การวิเคราะห์
และประเมินคุณภาพ การวางแผน การติดตามผลและควบคุมกํากับ รวมถึงการบริหารและจัดกิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การบํารุงรักษา พัฒนา และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมระดับท้องถ่ิน เป็นบัณฑิต
ท่ีมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้ข้อมูล และเหตุผล 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
2. มีความกระตือรือร้น สนใจ ใฝ่รู้ และช่างสังเกต ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
3. มีสุขภาพดี 

แนวทางการศึกษา 
1. ระยะเวลาการศึกษา และระบบการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. ศึกษาเก่ียวกับการเสียสมดุลของระบบนิเวศ และผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของ

มนุษย์ องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสังคมจิตวิทยา การเกิด
มลพิษ การจัดการสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ การศึกษาสภาวะ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพ การประเมินผลกระทบ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น และในอุตสาหกรรม 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. ผู้นํา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถ่ิน ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ 
2. นักวิจัย เจ้าหน้าท่ีตรวจวิเคราะห์ นักเทคโนโลยี นักจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ทาง

สิ่งแวดล้อม 
3. ประกอบอาชีพอิสระ และธุรกิจส่วนตัว 
4. ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  5  ปี 
 วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นครูสอนคณิตศาสตรก์ับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง ครูดี และครูเก่ง 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ 

พ้ืนฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
2. คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

2.1 ด้านร่างกาย ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพอันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีครู 
2.2 ความประพฤติ  จรรยามารยาทและวินัยครู ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี

เป็นผู ้เลื ่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2.3 ด้านจิตใจ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีจิตใจมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
และสังคม 

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา เป็นผู้ท่ีเรียนเน้นหนักทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แนวทางการศึกษา 
 หลักสูตร 5 ปี เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต  ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งเป็น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต กลุ่มชุดวิชาชีพครู 52 หน่วยกิต กลุ่มชุดวิชาเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ 75 
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หน่วยกิต 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. ครูผู้สอนวิชาคณติศาสตร์ในสถานศึกษาภาครัฐบาลและเอกชน 
2. พนักงานสถิติและคณิตศาสตร์ในหน่วยงานเอกชน 
3. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  5  ปี 

วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์กับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คือเป็นคนดี คนเก่ง ครูดี และครูเก่ง 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และเป็นผู้เรียนเน้นหนัก

ทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับอาชีพครู เช่นไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท 
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  หรือไม่สมประกอบอันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีครู 
4. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการศึกษา 
 หลักสูตร 5 ปี เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 163 หน่วยกิต แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครู 52 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 เม่ือสําเร็จการศึกษาแล้วจะเป็นครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้และมีคุณธรรมสามารถประยุกต์งานวิจัย
กับการเรียนการสอนตามสภาพท้องถ่ินได้ รวมท้ังมีทักษะด้านภาษาและความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. นักวิชาการศึกษาสังกัดทุกกระทรวง ทบวง กรม 
2. ผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับชั้น 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
1. มีความพร้อมท้ังบุคลากรชาวไทยและชาวจีน ซ่ึงเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาจีน 
2. มีอุปกรณ์และสื่อการสอนภาษาจีนท่ีทันสมัย 
3. หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการผลิตบัณฑิต เพ่ือการทํางานในองค์การท่ีใช้ภาษาจีน / 

ผู้สอนภาษาจีน / มัคคุเทศก์ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า  
2. มีความกล้าและม่ันใจในการใช้ภาษาจีน  เพ่ือการสื่อสาร 
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสม  มีความรับผิดชอบ  สุขภาพแข็งแรง  มนุษยสัมพันธ์ดี  
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ และ/หรือ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทสพตรี เรื่อง 

การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. ครู / อาจารย์ 
2. นักแปล 
3. ล่าม 
4. มัคคุเทศก์ 
5. เลขานุการ 
6. นักเขียน 
7. นักการทูต 
8. นักภาษาศาสตร์ 
9. พนักงานบริษัทท่ีใช้ภาษาจีนในการทํางาน 
10. อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีนอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการรับสมคัรนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2555 

  12 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
1. มีความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้สอนท้ังชาวไทยและชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงมีคุณวุฒิด้านการสอนและ

ประสบการณ์การสอน สําหรับผู้สอนชาวไทยนั้นมีประสบการณ์การศึกษาต่อท่ีประเทศญี่ปุ่น 
และมีประสบการณ์การทํางานร่วมกับชาวญี่ปุ่น 

2. มีหนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวกับประเทศญ่ีปุ่น ภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนอ่ืน ๆ ให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

3. มีกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาท่ีหลากหลาย 
4. มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
5. มีทุนการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า และควรเรียนแผนการเรียน

ภาษา 
2. มีความกล้า และมั่นใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร 
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสม ได้แก่ 

3.1 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตนเอง 
3.2 มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ 

แนวทางการศึกษา 
ผู้เรียนจะต้องเรียนจบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
บัณฑิตสาขาภาษาญ่ีปุ่นจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น ท้ังการฟัง พูด 

อ่านและเขียน เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างดี และนอกจากนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบธุรกิจ
ญี่ปุ่น หรือความรู้ด้านอ่ืน ๆ ท่ีจะเอ้ือต่อการทาํงานในองค์กรธุรกิจญ่ีปุ่นได้ เป็นต้น 

1. ล่ามภาษาญี่ปุ่น 
2. ผู้สอนภาษาญ่ีปุ่น 
3. นักแปล 
4. พนักงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสาร เช่น มัคคุเทศก์ 

เลขานุการ 
5. ประกอบอาชีพอิสระ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร , การประกอบ

อาชีพ , การศึกษาต่อ , พัฒนาตนเองและบริการสังคม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับดี และมีความต้ังใจศึกษา 
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมได้แก่ 

3.1 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตนเอง 
3.2 มีความกล้าและม่ันใจในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3.3 มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมและมหาวิทยาลัย 

แนวทางการศึกษา 
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของไทยและท้องถ่ินสามารถ

เผยแพร่เรื่องของไทยและเรื่องของท้องถ่ินสู่โลกภายนอก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
3. ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาการจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนา

ตนเองและสังคม 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. พนักงานในหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 
2. เลขานุการ 
3. มัคคุเทศก์ 
4. แอร์โฮสเตส 
5. อาชีพอิสระ  
6. พนักงานบริษัท 
7. อาชีพจัดการท่องเท่ียว 
8. นักแปล 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ    
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 
ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 

1. เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือศึกษาภาษาอังกฤษ หรือ กิจกรรมด้านภาษา และวัฒนธรรมปีละ 
1 – 2 คร้ัง 

2. ศึกษาในชั้นเรียนทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย และวิชาโท มีท้ังเอกเดียว
และเอก - โท 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีความรูค้วามสามารถทางภาษาอังกฤษระดับดี และมีความสนใจศึกษา  ภาษาท่ีสาม (วิชาโท)  

เช่น  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฝร่ังเศส  และภาษาจนี 
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสม  ได้แก่ 

3.1 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตนเอง 
3.2 มีความกล้าและม่ันใจในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3.3 มีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย 

แนวทางการศึกษา 
 การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เน้นฝึกทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
เป็นการเรียนกลุ่มเล็ก ทุกคนมีโอกาสฝึกอย่างเต็มความสามารถ หลักสูตร 3 ปี คร่ึง ฝึกงานภาคฤดูร้อน 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. เลขานุการ 
2. พนักงานในหน่วยงาน / องค์กรท่ีใช้ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาฝร่ังเศส 
3. มัคคุเทศก์ 
4. นักแปล 
5. อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ 
6. แอร์โฮสเตส / พนักงานต้อนรับ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศิลปกรรม 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติทางด้านศิลปะสร้างสรรค์ และการออกแบบ 
การวิจัยนวัตกรรม การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น 3 มิติ , 2 มิติ สื่อภาพและเสียง เพ่ือให้มี
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพสร้างสรรค์ และการออกแบบอย่างมีคุณภาพ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2. ควรเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ  มีผู้สนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
3. มีความมานะอดทน ตั้งใจในการเรียน และปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
4. มีความชื่นชอบ และประสบการณ์ด้านศิลปะ และการออกแบบ 
5. มองเห็นคุณค่า ประโยชน์ของการสร้างสรรค์ และการออกแบบ ท่ีมีผลดีต่อชีวิตประจําวัน 

แนวทางการศึกษา 
 เน้นการศึกษาทฤษฎี ความรู้ทางศิลปะและการออกแบบ เช่น การวาดภาพ การสร้างสรรค์
งานศิลป์ การวิจัยทางศิลปะ และการออกแบบนวัตกรรม การสร้างงานด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ เช่น 
งานกราฟฟิก และการโฆษณา การสร้างสรรค์สื่อภาพและเสียง เน้นการปฏิบัติจริงเพ่ือให้มีความสามารถใน
การทํางานจริงได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ  
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. ทํางานอาชีพอิสระ 
2. เป็นฝ่ายศิลป์ และนักออกแบบในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
3. ทํางานกราฟฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโฆษณา ในหน่วยงานต่าง ๆ 
4. นักวิจัยออกแบบนวัตกรรม 
5. ศึกษาต่อ เพ่ือเป็นครูศิลปะในโรงเรียนประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา และโรงเรียนสอนพิเศษ 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) การปกครองท้องถ่ิน 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตเป็นนักบริหารจัดการงานเชิงบูรณาการที่มีความรู้ กระบวนทัศน์ และทักษะ
ในการใช้หลักการบริหารจัดการท่ีดี และปฏิบัติงานการปกครองท้องถ่ิน ท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีปัญหา  
และความต้องการของท้องถ่ิน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าข้ึนไป จากสถาบนัการศึกษาของรัฐ 

หรือเอกชนท่ีได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ. 
2. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาวิชานี ้

2.1 เป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม 
2.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตนเอง 
2.3 เป็นผู้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและอ่ืน ๆ 
2.4 เป็นผู้เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน 

แนวทางการศึกษา 
1. ศึกษาความรู้พ้ืนฐานในด้านการบริหารจัดการเชงิบูรณาการ  เพ่ือเป็นนักบริหาร 
2. ศึกษาวิชาเฉพาะการปกครองท้องถ่ิน  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ

รวมท้ังทักษะในการใช้หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
3. เรียนรู้ในรูปแบบการสัมมนา  และการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน

สังคม 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยเน้นการปฏิบัติงานด้านบริหารในหน่วยงานและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
2. หน่วยงานภาคเอกชน  ได้แก่  สายงานด้านธุรการ , ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ด้าน

บริหารงานท่ัวไป   
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 ผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้ารับราชการหรืองานเอกชนท่ีเกี่ยวกับการบริหารองค์การ การบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ แผนงาน โครงการ และบริการสาธารณะ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
3. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาน้ี 

3.1 เป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตนเอง 
3.3 เป็นผู้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและอ่ืน ๆ 
3.4 เป็นผู้เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน 

แนวทางการศึกษา 
 เป็นการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติศึกษาจากห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. การรับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ท้ังในส่วนกลางและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิเคราะห์งาน
บุคคล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

2. พนักงานรัฐวิสาหกิจในตําแหน่งงานบริหาร และระดับปฏิบัติ เช่น พนักงานบุคคล เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. พนักงานหน่วงงานเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. ประกอบอาชีพอิสระ 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 ผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้ารับราชการหรืองานเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรฐานการศึกษาเทียบได้
กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56 (2) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 
2. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาน้ี 

2.1 เป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม 
2.2 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและตนเอง 
2.3 เป็นผู้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและอ่ืน ๆ 
2.4 เป็นผู้เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน 

แนวทางการศึกษา 
 เป็นการศึกษาท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติศึกษาจากห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
1. บุคลากรของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย ผู้พิพากษา ตุลาการ  

อัยการ นิติกร ท่ีปรึกษากฎหมาย 
2. นักการเมืองระดับต่าง ๆ 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 
4. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ท้ังด้านกฎหมายและด้านอ่ืน ๆ    
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร 5 ปี 
 วุฒิ   ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) ดนตรีศึกษา 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ท้ังแขนงดนตรีไทยและดนตรีสากลรวมกัน และจะ
แยกแขนงในชั ้นปีที ่ส ูงขึ ้นโดยเป็นไปตามความสามารถและความถนัดแต่ละบุคคล โดยมีความรู้
ความสามารถที่จะไปประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
2. มีความสามารถทางดนตรี และมีความสนใจท่ีจะเป็นครูผู้สอนวิชาดนตรี 
3. มีโสตประสาทดี และมีสัญชาตญาณทางดนตรี  
4. เป็นผู้มีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจติใจ 
5. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

แนวทางการศึกษา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยในรายวิชาปฏิบัตินักศึกษาจะได้เรียน

ปฏิบัติกับอาจารย์ประจําเคร่ืองดนตรีเฉพาะทาง เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีจะดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
2. จัดการเรียนการสอนทั้งแขนงดนตรีไทยและดนตรีสากลรวมกัน และจะแยกแขนงในชั้นปีท่ี

สูงข้ึน โดยเป็นไปตามความสามารถและความถนัดแต่ละบุคคล 
3. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรีเรียนเพ่ือก้าวไปสู่งานบันทึกเสียงใน Studio 
4. มีห้องปฏิบัติการฝึกเฉพาะเคร่ืองมือ ห้องฝึกซ้อมบรรเลงรวมวงดนตรีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ท้ังดนตรีไทยและดนตรีสากล 
5. มีห้องสมุดดนตรี เก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน บริการนักศึกษาเรียนรู ้ด้วนตนเอง 

เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ทางดนตรี 
6. มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติการแสดงในสถานการณ์จริง

รวมท้ังมีการจัดอบรมทางด้านดนตรีต่อเนื่อง สมํ่าเสมอตลอดหลักสูตร 
7. มีการจัดเตรียมความพร้อมการเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานคุรุสภา มีการฝึกปฏิบัติการสอน

ดนตรีในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “ ครูดี ดนตรีเชี่ยวชาญ ” 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้สําเร็จจากสาขาดนตรีศึกษา  สามารถประกอบอาชีพครูท้ังภาครัฐและเอกชน  เป็นนักดนตรี 
โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง อาชีพอิสระ ฯลฯ และสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  5  ปี 
 วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ 
ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านเน้ือหาและทักษะภาษาอังกฤษดีแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีสําหรับการสอนภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังเน้นคุณธรรมของความเป็นครู และสร้างนิสัยของความเป็นครูที่ดีเท่าเทียมกับ
ความรู้และทักษะ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับดี และมีความต้ังใจศึกษา 

แนวทางการศึกษา 
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเป็นกลุ่มชุดวิชา จํานวน 5 กลุ่มชุดวิชา แยกออกเป็นจํานวนชุด
วิชา 34 ชุด รวม 163 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 5 ปี รายวิชาท่ีศึกษามีท้ังชุดวิชาท่ีเป็น ภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้จบการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพครูได้ตามกฎหมาย และสามารถประกอบอาชีพอื่นใน
หน่วยงานเอกชนท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ เช่น ธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว งานเลขานุการ  
อาชีพอิสระ เป็นต้น 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  5  ปี 
 วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ). ภาษาไทย 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นความรู้หลักทางภาษาและวรรณคดีไทยให้มีความรู้ความสามารถนําไป
สอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย(ม.6) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
2. มีความสนใจใฝ่รู้ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 
3. มีความประพฤติดี และมีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 
4. มีบุคลิกภาพและค่านิยมท่ีเหมาะสมกับอาชีพครู 
5. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษารายวิชาภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ หลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดี
และวรรณกรรมไทย และการศึกษาความรู้ด้านวิชาชีพครู หลักสูตรและการสอนวิชาภาษาไทย โดยมีการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. ผู้สอนในโรงเรียนรัฐบาล  หรือโรงเรียนเอกชน 
2. อาชีพอิสระ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  5  ปี 
 วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม มีทักษะความเป็นครูอย่างเพียงพอ 
มีโลกทัศน์กว้างไกล มีเจตคติท่ีดีต่อการสืบสานอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นผู้นําท้ังทางความคิดและการกระทํา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 
2. มีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 
3. มีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์

เป็นประมุข 
4. มีบุคลิกภาพ และค่านิยมเหมาะสมกับอาชีพครู 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษาความรู ้เนื ้อหาและว ิธ ีสอนในสาขาสังคมศ ึกษา  เช ่น หลักส ังคมศึกษา ภูม ิศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองของไทยและต่างประเทศ ทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
ฝึกภาคสนาม  และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. อาจารย์สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. นักการเมืองท้องถ่ิน 
3. ทํางานด้านสังคมศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
4. ทํางานอาชีพอิสระตามความถนัด 
5. ผู้ช่วยวิจัย / นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
สามารถนําความรู้ท่ีได้รับ  ไปใช้ในการผลิตภาพเคลื่อนไหว  ผลิตสื่อผสม  สื่อปฏิสัมพันธ์  พัฒนา

และออกแบบเว็บไซต์  สร้างเกมส์คอมพิวเตอร์  และระบบเสมือนจริง 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   

2.1   มีความสนใจด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การผลิตภาพเคลื่อนไหว ผลิตสื่อผสม 
       สื่อปฏิสัมพันธ์ พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ สร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ และระบบเสมือนจริง 
2.2   มีความขยัน อดทน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.3   มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

แนวทางการศึกษา 
 มุ่งเน้นการเรียนรู้การสร้างสื่อมัลติมีเดีย และการผลิตภาพเคลื่อนไหว ผลิตสื่อผสม สื่อปฏิสัมพันธ์ 
การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ สร้างเกมส์คอมพิวเตอร์และระบบเสมือนจริง 

แนวทางประกอบอาชีพ 
1. ปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ 
3. นักคอมพิวเตอร์กราฟิก 
4. ผู้สร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ 
5. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านมัลติมีเดีย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 สามารถนําความรู้ท่ีได้รับ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ด้านการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ รวมท้ังการจัดการฐานข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  
2. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2.1 มีความถนัดหรือมีความสนใจในการคิดคํานวณหรือการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ 
2.2 มีความขยัน อดทน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.3 มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าโปรแกรมใหม่ ๆ  

แนวทางการศึกษา 
 มุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ การออกแบบวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
การจัดการด้านฐานข้อมูล รวมท้ังการศึกษาโปรแกรมประยุกต์ในด้านธุรกิจต่าง ๆ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
3. ปฏิบัติงานตําแหน่งโปรแกรมเมอร์ 
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. ประกอบอาชีพอิสระทางคอมพิวเตอร์ 
 

*หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า
ของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สามารถเทียบโอนรายวิชาหมวดศึกษา
ท่ัวไป ได้ 12 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ 6 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาเฉพาะใช้หลักเกณฑ์รายวิชาของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การขอ
เทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 ประกอบการพิจารณา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในด้านการสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   
2. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 มีความถนัดหรือความสนใจในการคิดคํานวณหรือในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ 
2.2 มีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 มีความขยัน อดทน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.4 มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

แนวทางการศึกษา 
 มุ่งเน้นการเรียนรู้เรื ่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสามารถพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้าน
การส่ือสารข้อมูล และประยุกต์ใช้ในโปรแกรมภาษาต่าง ๆ ในการสนับสนุนการตัดสินใจระบบการบริหาร 
และการวางแผนงานขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

แนวทางประกอบอาชีพ 
1. เจ้าหน้าท่ีระบบงานสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ดูแลระบบเครือข่ายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์ 

*หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า
ของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สามารถเทียบโอนรายวิชาหมวดศึกษา
ท่ัวไป ได้ 12 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ 6 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาเฉพาะใช้หลักเกณฑ์รายวิชาของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การขอ
เทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 ประกอบการพิจารณา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  5  ปี 
 วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้  โดยมุ่งเน้นการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือสูงกว่าได้ และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารการศึกษา รวมถึง
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนทางคอมพิวเตอร์ได้ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
2. บุคลิกภาพเหมาะสมสําหรับการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

2.1 มีความถนัดหรือสนใจในด้านการคิดคํานวณ  หรือในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ 
2.2 มีความขยัน  อดทน  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.3 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
2.4 มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ 

แนวทางการศึกษา 
 มุ่งเน้นการเรียนรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสอน 
รวมถึงการศึกษาโปรแกรมประยุกต์ในด้านการศึกษา วิชาชีพครู  และด้านธุรกิจ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 
2. เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
3. ปฏิบัติงานในตําแหน่งโปรแกรมเมอร์ 
4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
5. ประกอบอาชีพอิสระทางคอมพิวเตอร์ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  
 วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 จัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพ่ือสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ และศึกษาต่อในข้ันสูงข้ึน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)  หรือเทียบเท่า 
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  

โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า

อุตสาหกรรม 4 ปี ในระบบเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ิมเติม  โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 
      สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

3.1  สาขาวิชาไฟฟ้า   3.2  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 3.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกสาขา 

4. สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
5. รับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีต้องการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อุตสาหกรรม 
6. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6.1  มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการจนไม่สามารถใช้เครื่องมือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
6.2  ตาไม่บอดสี 
6.3  มีความมานะพยายาม อดทน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า การส่ง – จ่ายไฟฟ้า               
จากแหล่งกําเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ไฟฟ้า 
ระบบควบคุม ระบบสื่อสาร 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. รับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
2. พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ประกอบอาชีพอิสระของตนเอง 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  
 วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีเครื่องกล 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เน้นการศึกษาเร่ืองเครื่องจักรกล การใช้ การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ การออกแบบเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ การซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความคิดริเริ ่ม
สร้างสรรค์ คิดค้นออกแบบส่ิงประดิษฐ์ให้เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นก่อนจบการศึกษา มีการอบรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือการออกแบบและเขียนแบบให้ทุกคน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ

เทียบเท่า 
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา

ดังต่อไปนี้  
2.1  สาขาวิชาช่างยนต์   2.2  สาขาวิชาเคร่ืองกล 
2.3  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์  2.4  สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก 
2.5  สาขาวิชาช่างกลเกษตร  2.6  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
2.7  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

3. เป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 
4. มีความสนใจสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ค้นคว้า ควบคุมการทํางานของเคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรกล 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
คุณภาพ คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ วัสดุวิศวกรรม กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์   
การออกแบบเคร่ืองกล การควบคุมคุณภาพ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. รับราชการ หรือพนักงานท้ังภาครัฐและเอกชน  หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
2. นักเทคโนโลยีเป็นผู้ประสานงานระหว่างวิศวกรกับผู้ปฏิบัติงาน 
3. ประกอบอาชีพส่วนตัว 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) การจัดการอุตสาหกรรม 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนจะเข้าใจถึงหลักการ และผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ในการเพ่ิมผลผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน และการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
3. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีมี

สิทธิเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
4. มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

แนวทางการศึกษา 
ศึกษาด้านการบริหาร และความรู้ทางด้านเทคนิคการจัดการอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่า

ให้กับสินค้าและตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. รับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
2. พนักงานบริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ประกอบอาชีพอิสระของตนเอง 
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หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นสหวิทยาการทางวิศวกรรมเชิงประยุกต์โดยเป็น
สาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมว่าด้วยการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการผลิตระบบ 
สารสนเทศและระบบการส่ือสาร สําหรับอุตสาหกรรมหรือองค์กรวิสาหกิจท่ีมีสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สําหรับองค์กรวิสาหกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ และศึกษา ระบบเครือข่ายองค์กรวิสาหกิจ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ
วิสาหกิจขนาดใหญ่  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
3. รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนหลักสูตรวิศวกรรม

สารสนเทศและการสื่อสาร 4 ปี ในระบบเทียบโอนหน่วยกิต โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 
       3.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2  เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
   3.3  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 3.4  เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
   3.5  อิเล็กทรอนิกส์ท่ัวไป 3.6  ไฟฟ้ากําลัง 
   3.7  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

แนวทางการศึกษา 
วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนศึกษาด้านทางด้านวิศวกรรมท่ัวไป โดยเน้นความรู้พื้นฐาน

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารสารสนเทศ การสื่อสาร
เครือข่ายโทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการผนวกรวม
องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าด้วยกัน 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. วิศวกรองค์กรด้านโครงข่ายโทรคมนาคม โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
2. วิศวกรองค์กรระบบโครงข่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
3. วิศวกรซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์ 
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายความปลอดภัย 
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสามารถประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักและทฤษฎี
ทางนิเทศศาสตร์ ตลอดจนมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ ปวส.  หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 
2. มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีความ

กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และกล้าแสดงออก เป็นต้น          
3. มีความมุ่งม่ันท่ีจะประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

แนวทางการศึกษา 
1. ศึกษาทฤษฎีในด้านนิเทศศาสตร์เชิงบูรณาการ ท้ังด้าน การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ 

การโฆษณา การออกแบบและผลิตสื่อทุกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ การวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ทุก
ประเภท การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวทุกประเภท การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
และชุมชน เป็นต้น 

2. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง – วิทยุโทรทัศน์ 
ห้องปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ การศึกษาสถานการณ์จริงจากชุมชน การศึกษาดูงานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. นักประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าว ผู้ผลิตและนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ผู้ผลิตและทีมงานผลิต

รายการโทรทัศน์ พิธีกร นักโฆษณา นักคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงาน
ด้านนิเทศศาสตร์ทุกสาขา เป็นต้น 

2. นักวิชาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักพูด นักออกแบบ ช่างภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
3. เจ้าของกิจการ บริษัท Organizer บริษทัรับจัดงาน Event สถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุ

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน เป็นต้น 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 เน้นให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณลักษณะและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการให้บริการ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และมีบุคลิกภาพดี 
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
4. มีจิตใจรักงานบริการ 
5. มีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาต่างประเทศ 

แนวทางการศึกษา 
1.    ความรู้ด้านการจัดการท่องเท่ียว 

1.1 มีความรู้เรื่องหลักการนําเท่ียว การบริการนําเท่ียว หลักการมัคคุเทศก์ 
1.2 การวางแผนด้านการตลาดการท่องเท่ียวและการจัดรายการนําเท่ียว 
1.3 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน การสํารองท่ีนั่งและการออกต๋ัวโดยสาร 
1.4  ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
1.5 มีความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

2.    ความรู้ด้านการโรงแรม 
2.1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ทักษะการทํางาน และการบริการ 
2.2   งานการบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม การจัดการส่วนหน้า งานแม่บ้านของโรงแรม 
2.3   ความรู้ด้านการจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. นักวิชาการด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
2. สถานประกอบการด้านบริษัทนําเท่ียวท่ังในและต่างประเทศ 
3. สถานประกอบการด้านท่ีพัก เช่น โรงแรม สถานท่ีพักตากอากาศ รีสอร์ท 
4. สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ศูนย์การจัดประชุมสัมมนา

สายการบินต่าง ๆ 
5. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย การท่าเรือ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีขนส่ง เป็นต้น 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางธุรกิจและการจัดการ และมีวิสัยทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นด้าน
การเงินการธนาคาร และต้องเป็นบัณฑิตท่ีรับผิดชอบต่อสังคมประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต , สายศิลป์ – คณิต และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพาณิชย์ 
2. บุคลิกภาพท่ีเหมาะสําหรับการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

2.1 มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2.2 มีความกล้าแสดงออกและมีความม่ันใจในตนเอง 
2.3 ความสนใจใฝ่รู้ (แสวงหาความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เสมอ) 
2.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2.5 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษาเก่ียวกับวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  
และวิชาหลักทางธุรกิจท่ัวไปทางการบัญชี  ทรัพยากรมนุษย์  การตลาด การผลิต  การจัดการ และวิชาเอก
ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร รวมท้ังการเตรียมฝึกและฝึกงานจริง ในสถานประกอบการ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. รับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 
2. ทํางานในบริษัทเอกชน สถาบันการเงินต่าง ๆ 
3. ประกอบอาชีพส่วนตัว 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  
 วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการโลจิสติกส์ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เป็นสาขาวิชาท่ีเปิดข้ึนรองรับความต้องการของเทศท่ีกําลัง
เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนา และปัจจัยหนึ่งหรือองค์ประกอบพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําให้ประเทศมีความสามารถ
ในการแข่งขันได้คือ โลจิสติกส์ ทรัพยากรบุคคลทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ยังถือได้ว่าขาดแคลนเมื่อเทียบ
กับระดับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ  สาขาฯ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้เชิงวิชาการ  
คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีวิจารณญาณในการดําเนินธุรกิจ มีความรู้ด้านการวางแผนและ
กําหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินผล และแก้ปัญหาในการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้า 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าจาก

สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3. มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการศึกษา 
 นักศึกษาในหลักสูตรจะได้ทําการศึกษาเน้ือหาท่ีออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาต้ังแต่ต้นน้ําไปจนถึง
ปลายน้ํา มิได้เป็นการเน้นเร่ืองของการขนส่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะศึกษาถึงหลายส่วนท่ีเป็นกิจกรรมท่ี
เกี ่ยวเนื ่องกันในกระบวนการทางโลจิสติกส์ อาทิ การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า กฎหมาย
สําหรับโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์ทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ด้านอุปสงค์  และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื ่อการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ นักศึกษาจะมีความรู้ในการ
จัดการโลจิสติกส์ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ได้ รวมถึงมีความเข้าใจในแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการเองได้ในอนาคต 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 สามารถประกอบอาชีพได้ท้ังในภาครัฐและเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ หน่วยงานด้าน
ขนส่งสินค้าในประเทศ ต่างประเทศ อาทิเช่นบริษัทท่ัวไปท่ีมีแผนกนําเข้าและส่งออก บริษัทตัวแทนขนส่ง
สินค้าทางทะเลหรือทางอากาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชน บริษัทท่า
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการสถานีพักสินค้าได้แก่ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทการบินกรุงเทพฯ จํากัด หน่วยงานที่มีการจัดหาจัดจ้าง การบริหารคลังสินค้า และการกระจายสินค้า  
การค้าระหว่างประเทศ อาทิเช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ 
ฝ่ายโลจิสติกส์หรือโซ่อุปทาน ผู้วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพระดับ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 
 ระดับ ปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) การจัดการ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 สาขาวิชาการจัดการ ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านการจัดการ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
ประสบการณ์ อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และสังคม สามารถตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาด้านธุรกิจแก่ท้องถิ่น สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและความก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการวิจัย 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

อนุปริญญา จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
ตามโครงสร้างหลักสูตร ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

3. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามโครงสร้างหลักสูตร ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 

4. มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษารายวิชาหลักการจัดการ หลักการตลาด หลักการบัญชี การเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง ภาษาอังกฤษสําหรับนักการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ สัมมนาปัญหาการจัดการ  

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1. ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ผู้บริหารในธุรกิจต่างๆ 
3. เป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
4. นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพด้านการจัดการ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) 

ลักษณะเด่นสาขาวิชา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา
และการคัดเลือก การปฐมนิเทศและบรรจุแต่งต้ัง การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน เพ่ือให้บัณฑิตเข้าใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการต่อองค์การ / 
หน่วยงานได้ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เน้นให้บัณฑิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการจริงเพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
ระดับอนุปริญญา (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้) 

2. มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
4. ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อสังคมหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เพราะ

ความประพฤติไม่เหมาะสม 
แนวทางการศึกษา 
 ศึกษารายวิชาหลักการบัญชี หลักการตลาด เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค การภาษีอากรธุรกิจ 
องค์การและการจัดการ จริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและนโยบายทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือกบรรจุบุคลากร การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารค่าจ้างเงินเดือน และ
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และรายวิชาอ่ืน ๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
1.  หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน   2.  งานทางด้านฝ่ายบุคคล และฝ่ายธุรการ 
3.  ประกอบอาชีพอิสระ   4.  ผู้ช่วยนักวิจัย 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การตลาด 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ในการประกอบอาชีพด้านการตลาด เป็นอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับคนรุ่น
ใหม่ท่ีสนใจการทํากิจกรรมและพบปะผู้คน และถือเป็นอาชีพท่ีเปิดโอกาสในการทํางานให้กับผู้ศึกษามาก
ท่ีสุดอาชีพหนึ่ง เพราะปัจจุบันการดําเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมเน้นการใช้ ความรู้การตลาดเป็นแกนนํา 
โดยหลักการท่ีมุ่งการตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคด้วยวิธีส่งมอบคุณค่าของสินค้าหรือบริการ และ
ความพอใจสูงสุดของผู้บริโภค การศึกษาด้านการตลาด มุ่งเน้นท้ังทางด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ เพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์ ดังน้ันผู้เรียนจึงมีโอกาสในการร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ จํานวนมาก 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
ระดับอนุปริญญา (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้) 

2. มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนท่ีสังคมรังเกียจ 
5. ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อสังคมหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอ่ืนเพราะ

ความประพฤติไม่เหมาะสม 
แนวทางการศึกษา 

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยผู้ศึกษาต้องทําการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง เน้นการเรียน
การสอนในภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ การศึกษาจากกรณีศึกษาที่เป็นปัจจุบันที่สุด และการฝึกฝน
ในภาคปฏิบัติในโครงการต่าง ๆ โดยผู้เรียนต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์จริงได้ ศึกษา
รายวิชาหลักการบัญชี หลักการตลาด เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค การภาษีอากรธุรกิจ องค์การ
และการจัดการ จริยธรรมธุรกิจ และรายวิชาเอกทางสาขาวิชาการตลาดรวมทั้งการเตรียมฝึกงานจริงใน
สถานประกอบการ 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 ผลิตบัณฑิตท่ีจบการศึกษาสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาวิชาในทุกระดับ
ขององค์กร เช่น ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกระจายตัวสินค้า 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยตลาด ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายบริหารงานขายหรือบริหารงานค้าปลีก รวมถึงฝ่าย
การตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีโอกาสจะก้าวไปสู่ตําแหน่ง ด้านการบริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต 
เช่น ผู้จัดการตราสินค้า (Brand Manager) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด และรอง
ประธานฝ่ายการตลาด 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  
 วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การเงินและการธนาคาร 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตในด้านวิชาชีพทางการเงินและการธนาคาร ให้มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สังคม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และการนําไป
ประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากสถานศกึษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษาเก่ียวกับวิชาการเงินและการธนาคาร ตลาดและสถาบันการเงิน การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ รวมถึงการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง 

แนวทางการประกอบอาชีพการเงิน 
 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ตลาดและสถาบันการเงินสามารถ
นําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ด้งนี้ 

1. เจ้าหน้าท่ีการเงินในสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคาร หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
2. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์หลักทรัพย์ในสถาบันการเงิน 
3. เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อในสถาบันการเงิน 
4. ประกอบอาชีพอิสระ 
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี  
 วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการ
ดําเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์สู่สังคม อย่างมีคุณค่าตอบสนองความต้องการท้องถ่ินและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และเป็นผู้มีวินัย มีความมานะ อดทน อยู่บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2550 

3. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร 

4. มีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

แนวทางการศึกษา 
 ศึกษาทางศาสตร์คอมพิวเตอร์ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่ไปกับหลักการทําธุรกิจ การบริหาร
จัดการองค์กรธุรกิจ เสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ เพ่ือมีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์
ระบบงานธุรกิจ การเลือกและจัดทําระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ ตลอดจนบริหารจัดการ
ให้มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทํางานเป็นทีม และ
ความรับผิดชอบในการทํางาน 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1.    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2.    นักธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
 3.    นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี 
 ระดับ ปริญญาตร ี  หลักสูตร  4  ปี 
 วุฒ ิ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี 

ลักษณะเด่นของสาขาวิชา 
 มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตในด้านวิชาชีพทางการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ (IES) นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และการนําไป
ประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธกิารรับรอง 
2. เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา                    

หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรบัรอง 
3. มีความประพฤติเรยีบร้อย มีศีลธรรมและคุณธรรม 
4. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดตอ่รา้ยแรง หรือโรคอืน่ท่ีสังคมรังเกียจ 
5. มีเจตคติท่ีดตี่อวิชาชีพบัญชี 
6. ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียต่อสังคม  หรือถูกไล่ออกจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนเพราะความ

ประพฤติไม่เหมาะสม 
แนวทางการศึกษา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด  
เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และรายวิชาในสาขาวิชาการบัญชีทั้ง การบัญชีขั้นต้น การบัญชีขั้นกลาง การบัญชีขั้นสูง 
การบัญชีต้นทุน การสอบบัญชี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การภาษีอากร รวมถึงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 บัณฑิตท่ีสาํเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ดงัน้ี 

1. เป็นผู้ทําบัญชีในภาครัฐบาล เช่น นักวิชาการการเงินและบัญชี นักบริหารงานคลัง นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชี 

2. เป็นผู้ทําบัญชีในภาคเอกชน เช่น สมหุ์บัญชี พนักงานบญัชีบริษัท พนักงานการเงินบริษัท พนักงาน
ธนาคาร เจา้หน้าท่ีการบญัชีและการเงิน  

3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผูส้อบบัญชีภาษีอากร ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ทําบัญชี  
4. เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  เช่น เจ้าของสํานักงานรับจดัทําบัญชี ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับบัญชี 
5. อาจารย์ผู้สอนด้านการบญัชี หรือนักวิชาการบัญชีและการเงิน 
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