
คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วิทยาลัยการฝึกหัดครู 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร จ านวนรับ สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ 

1 ดนตรีศึกษา 
25701 

ค.บ. 4 ปี 10 ศึกษาและปฏิบัติในองค์ความรู้ทางดนตรีไทย บนความ
หลากหลายเพื่อบูรณาการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน          
 มี GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
ใช้คะแนน TPAT5 

2 สังคมศึกษา 
22801 

ค.บ. 4 ปี 10 ศึกษาสาระความรู้เชิงบูรณาการทางด้านสังคมศาสตร์และ  มนุษย
ศาตร์กับศาสตร์ทางการศึกษา ทั้งวิชาชีพครูและวิชาการสอน
วิชาเอกสังคมศึกษา เพื่อผลิตครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนสังคมศึกษาใน
สถานศึกษาด้วยภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ /Study the 
integrated knowledge of social sciences,humanities,and 
education including teaching profession courses and the 
teaching social studies courses to prepare quality social 
studies teachers by practicing professional practicum 
and school internship of teaching social studies in 
educational institutions through Thai and English 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี 
GPAX ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

3 
 

พระพุทธศาสนา ค.บ. 4 ปี 10 ศึกษาสาระทางด้ านพระพุทธศาสนา สั งคมศึกษา และ
ศิลปะวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักพระพุทธธรรมโดยการเชื่อมโยง
กับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง บูรณา
การหลักพุทธธรรมกับหลักสังคมศึกษาด ารงตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนมี 
GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  
ใช้คะแนน TPAT5 

4 คอมพิวเตอร์ศึกษา 
25201 

ค.บ. 4 ปี 5 ศึกษาและฝึกปฏิบัติองค์ความรู้ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ผลิตส่ือการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ น ามาบูรณาการเข้ากับความรู้ความ
เข้าใจ เนื้อหาวิชา และเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน    
มี GPAXตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป                
ใช้คะแนน TPAT5 

5 จิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว 
25603 

ศศ.บ.  
4 ปี 

10 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพจิต เข้าใจตนเอง
และผู้อื่น สามารถท างานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี 
GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
ใช้คะแนน TPAT5 

6 การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
25901 

ค.บ.4 ปี 5 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกีย่วกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ชวีภาพ) และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา สามารถบูรณาการความรู้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่ผู้เรียนเพือ่ขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิตมี 
GPAX ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปมีความ
มุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพครูใช้คะแนน 

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับ/สาขาวิชา/สังเขปหลักสูตรและคุณสมบัตสิาขาวิชา 
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รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร 
จ านวน

รับ 
สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ 

1.  สถาปัตยกรรม            
52006 

สถ.บ. 
5 ปี 

5 ผลิตบัณฑติเพื่อเป็นสถาปนิกวิชาชีพท่ีได้รับ    การ
รับรองปริญญา เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก
ควบคุม(กส.) จากสภาสถาปนิก สูชุ่มชนและท้องถิ่น
ตามปรัชญามหาวิทยาลัย 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณติ , 
ศิลป์ – ค านวณ (เทียบเท่า) หรือ 
ปวช.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ,   
ปวช. ก่อสร้าง 

2.  ออกแบบลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรม 
51802 

วท.บ. 
4 ปี 

5 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมศึกษาค้นคว้าเรียนรู้งานวิจยั
ทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑฯ์ และศึกษา
กระบวนการการสร้างงานทางงานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน หรือ ปวช. สาขาวิชา ที่
เกี่ยวข้องมีพื้นฐานความรูด้้าน
ศิลปะ ออกแบบ 

3.  เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร ์             
52302 

วท.บ. 
4 ปี 

5 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร ์

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน ปวช. ช่างอตุสาหการทุก
สาขา ปวช. ด้านคอมพิวเตอร ์

4.  การจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศ   
56102 

วท.บ. 
4 ปี 

4 ศึกษาเรียนรู้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ดิจิทัลและ สารสนเทศ เข้าไปใช้ในหน่วยงาน    
ต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน 

ม.6, ปวช. ท่ีมีพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร ์

5.  เทคโนโลยีอุตสาหการ         
53311 

ทล.บ.  
4 ปี 

5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นหลกัสูตรแบบปฏิบัติการ โดย
ศึกษาและปฏิบัติการในด้านการออกแบบ/ควบคุมการผลิต
แบบอัตโนมัติ และการจัดการอุตสาหกรรม แผนการเรียน
แบบ    สหกิจศึกษา ชั้นปีที ่1 ถึงปีที่ 3 จะเรียนใน
มหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 4 จะเป็นการฝึกงานตลอด 1 ปี
การศึกษา ท าให้มีโอกาสได้งานท าทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา อาท ิพนักงานปฏิบัติการเทคนิค
การผลิต/ฝ่ายออกแบบและการการผลิต/ฝ่ายควบคุม/การ
ผลิตอัตโนมัติ/ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต/
ฝ่ายสินค้าคงคลังและพัสดุ/ประกอบอาชีพอิสระ 
 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน หรือ ปวช.ช่าง ทุกสาขาวิชา 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร 
จ านวน

รับ 
สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ 

6.  เทคโนโลยี      
วิศวกรรมโยธา              
54902 

วท.บ. 
4 ปี 

5 หลักสูตรนี้เน้นองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะภาคปฏิบัต ิ
ส าหรับการประกอบวิชาชพีทางด้านวิศวกรรมโยธา/
อุตสาหกรรมก่อสรา้ง เช่น การออกแบบอาคารประเภทตา่ง ๆ 
การควบคุมและวางแผนงานกอ่สร้าง การส ารวจและรังวัดใน
งานก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ศึกษาเกี่ยวกบั
กฎหมายควบคุมอาคาร แนวปฏิบัติในการตรวจสอบอาคาร 
รวมไปถึงการจัดการดา้นสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยัในงาน
วิศวกรรมโยธา 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน หรือ ปวช. ท่ีมีพื้นฐานทาง
ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 

7.  วิศวกรรมพลังงาน            
54519 

วศ.บ. 
4 ปี 

5 ศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับ
ทางด้านพลังงานทั้งการอนุรักษ์พลังงานในระบบและอุปกรณ์
ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารรวมถึงศึกษาหลกั
พื้นฐานของพลังงานหมุนเวียนรูปแบบตา่งๆ และการ
ประยุกต์ใช้เน้นการเรียนการสอนจากการปฏิบัติและฝกึงาน
จากสถานการณ์จริงคุณวุฒิเมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ี 
วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) เนื้อหารายวชิาในหลักสูตรนี้ได้รับ
การรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานว่ามีเน้ือหาครบถว้น เทียบเท่ากบัหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญผู้ส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร
นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสอบและ ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายได้ 

1. ม.6 แผนการเรียนวิทย์ -  
   คณิต และ แผนการเรียนวิทย์  
   - คอม หรือ ปวช. ช่าง 
   อุตสาหกรรมทุกสาขา  
2. หลักสตูร4ปี(เทียบโอน) ปวส.  
   ชา่งอุตสาหกรรมทุกสาขา  
3. หลักสูตร 4ปี (เทียบโอน)    
   ปริญญาตรี ใบที่ 2 ส าเร็จ 
   การศึกษาปริญญาตรี  
   วุฒิการศึกษา วศ.บ., วท.บ.,  
   อส.บ., คอ.บ และ ทล.บ.  
   ทกุสาขา 

8.  การจัดการโลจิสติกส ์
54802 

วท.บ. 

4 ปี 

10 หลักสตูรนี้เน้นศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจสิติกส์
และ โซ่อุปทาน การจัดการการจดัหา คลังสินค้าและ
สินค้าคงคลัง บรรจุภณัฑ์และการล าเลียงวัสดุ การ
กระจายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ความปลอดภัย การจัดการคุณภาพ การบริการลูกค้า 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับโลจสิติกส์ เป็นต้น 

ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่าทุก
แผนการเรียน 

9.  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม 
55002 

วท.บ.4ปี 5 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบรูณาการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรม ดา้น
การจัดการงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบสหกจิศึกษา (Co-operative Education) และ
ออกปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่สัมพันธก์ับสาขาวิชา เพือ่ให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีรายได้ในระหว่าง
การศึกษาตลอดหลักสูตร 

ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าทุก
แผนการเรียน หรือ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทุกสาขา หรือ ประกาศนียบัตร  
วิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ทุกสาขา 
หลักสตูร 4 ปี (เทียบโอน)  



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร 
จ านวน

รับ 
สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ 

10.  เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 
55619 

วศ.บ. 
4 ปี 

5 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ดา้นเทคโนโลยไีฟฟ้า งาน
ระบบควบคมุการแก้ปญัหาต่างๆ ด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้า พัฒนาความสามารถดา้นการวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยไีฟฟ้า การตรวจสอบการ
จัดการพลังงานไฟฟ้าและการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือท่ีทันสมัย 

1. ม.6 เทียบเท่าทุกแผนการ 
   เรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา  
2. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)  
   ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน 
   ไฟฟา้,อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
   คอมพวิเตอร์  
3. หลักสตูร4ปี (เทียบโอน)  
   ปวส. ช่างอุตสาหกรรมทุก 
   สาขา  
4. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) 
   ปริญญาตรีใบที่ 2 ส าเร็จ 
   การศึกษาปริญญาตรี สาขาที ่
   เกีย่วขอ้งด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอ 
   นกิส์ หรือคอมพิวเตอร ์

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับ/สาขาวิชา/สังเขปหลักสูตรและคุณสมบัตสิาขาวิชา 

 



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวชิา/รหัสสาขา 
หลักสู

ตร 
จ านวน

รับ 
สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. 1 การพัฒนาชุมชน 
30103 

ศศ.บ.4 
ปี 

5 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
กระบวนการพัฒนาชุมชน ศึกษาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

2. 2 ดุริยางคศิลปต์ะวันตก 
34622 

ดศ.บ.4 
ปี 

6 ศึกษาทักษะของศาสตร์ทางดนตร ีและ มีความเข้าใจใน
สุนทรียะทางดนตรี ท้ังด้านทฤษฎแีละปฏิบตัิ น าเอา
เทคโนโลยีดนตรีมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ประกอบอาชีพทางดนตรไีด้อย่างเหมาะสม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และต้องมีทักษะทางดนตรีตะวันตก 

3. 3 นาฏศิลป์และการละคร 
34310 

ศล.บ.4 
ปี 

10 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์และการละครการประดิษฐ์
ท่าร า และการแสดงต่าง ๆ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
และต้องมีทักษะทางนาฏศิลป์และ
การแสดง 

4. 5 นิติศาสตร์ 
30904 

น.บ. 4 
ปี 

20 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายแขนงต่างๆ จริยธรรมใน
วิชาชีพ จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อบุคคล และสังคม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

5. 6 ภาษาไทย 
31203 

ศศ.บ.
4ปี 

5 ศึกษาเรื่องรู้ลักษณะภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณกรรม 
รวมท้ังภาษาศาสตร์ ภาษาถิ่น ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย เพื่อน าไปใช้ในวิชาชีพต่างๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของ
สังคมและประชาคมอาเซียน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

6. 7 ภาษาอังกฤษ 
31403 

ศศ.บ.
4ปี 

10 เน้นองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ รวมถึง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ท าให้มี
ความรู้ลึกและรู้รอบเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อน าไป
ประกอบอาชีพ เป็นครู/อาจารย์หรือศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศ ท้ังนี้ เป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษา) 

 ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

7. 8 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติ 
34503 

ศศ.บ.4 
ปี 

10 มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้และการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
สื่อสารทางธุรกิจระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เน้นการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกของ
การท างานและเพือ่ประกอบอาชีพทางธรุกิจในปัจจุบัน เช่น งาน
ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ ์การเจรจาการค้าระหวา่ง
ประเทศ การขนส่งโลจิสติกส์ งานอุตสาหกรรมการบริการ การ
ท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
การแปลเอกสารทางราชการและเอกสารทางธุรกิจ การเขียน
เอกสารและรายงานทางธุรกจิ งานเลขานุการ และการเตรียม
ความพร้อมในการสอบ TOEIC เป็นต้น 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวชิา/รหัสสาขา 
หลักสู

ตร 
จ านวน

รับ 
สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

8. 9 รัฐประศาสนศาสตร์ 
31616 

รป.บ.4
ปี 

10 การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 
นโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และเทคนิคการบริหาร เพื่อประโยชน์ต่อ
การบริหาร พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและ
ประเทศ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

9. 1
0 

ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศ 
33802 

วท.บ.4 
ปี 

6 ศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม 
และการใช้ภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

10. 1
2 

การออกแบบ 
34121 

ศป.บ.4 
ปี 

8 ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กราฟิกดีไซน์และการใช้เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี
ทักษะทางศิลปะและมีความคิด
สร้างสรรค์และต้องผ่านการทดสอบ
ด้านความรู้และด้านปฏิบัติขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรฐานท่ีสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลัยฯก าหนด 

11. 1
3 

รัฐศาสตร์ 
33415 

ร.บ.  4 
ปี 

10 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย และ
ต่างประเทศ รวมถึงการเมืองท้องถิ่น และการเมืองภาค
พลเมือง 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

12. 1
4 

ภาษาจีนธุรกิจ 
33603 

ศศ.บ.4 
ปี 

10 ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีน เพื่อใช้ในสายงานธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง แม่นย า  เรียนรู้วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจของ
เจ้าของภาษา เพื่อช่วยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

13.  พุทธอภิธัมมศาสตร์
34203 

ศศ.บ.
4ปี 

5 เป็นการพัฒนาการของหลักสูตรท่ีน าสาระส าคัญของวิชา
ศึกษาท่ัวไป วิชาส าหรับด ารงชีพในการท าธุรกิจสมัยใหม่ 
วิชาส าหรับชีวิตอันงดงาม สร้างเป็นนวัตกรรมของสาขาวิชา
พุทธอภิธัมมศาสตร์ ท่ีจะท าให้ผู้ท่ีจบการศึกษามีความม่ันใจ
ในความรู้ท่ีน ามาปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้
อย่างน่าอัศจรรย์โดยท าความร่วมมือกับมูลนิธิพระอภิธรรม
แห่งประเทศไทย 

มัธยมศึกษาปีท่ี6 หรือเทียบเท่าทุก
แผนหากมีความสามารถพิเศษ(ด้าน
เทคโนโลยี และจิตอาสา จะพิจารณา
เป็นพิเศษ(Portfolio) (พระภิกษ-ุ
สามเณร จบเปรียญธรรม 5 ประโยค 
หรือเทียบเท่า) 



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ สาขาวชิา/รหัสสาขา 
หลักสู

ตร 
จ านวน

รับ 
สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

14.  บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
34401 

ค.บ.4 
ปี 

6 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ การสอนและการจัดการเรียนรู้
สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การจัดการห้องสมุด
โรงเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสื่อดิจิทัล 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี 
GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.00 

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับ/สาขาวิชา/สังเขปหลักสูตรและคุณสมบัตสิาขาวิชา 



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร จ านวน
รับ 

สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ 

1 คณิตศาสตร์ 
10402 

วท.บ. 
4 ปี 

5 ศึกษาหลักสูตรพื้นฐานและขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ สถิติ ประกันภยั 
เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผลเป็นระบบ 
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่าง
เหมาะสม 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

2 เทคโนโลยีสารสนเทศ         
11302 

วท.บ. 4 
ปี 

10 ผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห ์
ออกแบบและพัฒนาได้หลายดา้น เช่น นักพัฒนาเว็บไซต์ 
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นกัเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร ์และผู้พัฒนาซอฟแวร์บนมือถือ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่าย และสามารถประกอบอาชีพ ด้านบริการ ซึ่งรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

3 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
11502 

วท.บ. 4 
ปี 

10 จุดเน้นของหลักสูตร คือ เน้นศึกษาดา้นการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนมือถือ การพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับ
ฐานข้อมูล การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในด้านต่าง ๆ การท า
เหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนา
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์
ข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล จัดการกับขอ้มูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของ
เครื่อง และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ส าหรับอาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นกัออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
นักพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย ผู้ประกอบการด้านคอมพวิเตอร์ เป็นต้น 

1.ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
2.ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
(เทียบโอนรายวิชา) 
 

4 เทคโนโลยีอาหาร 
และความเป็น
ผู้ประกอบการ
สมัยใหม่ 
15002 

วท.บ.  
4 ปี 

5 เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รูปแบบใหม่ อาทิ อาหารผู้สูงอายุ อาหารเพื่อความงาม อาหาร
ส าหรับผู้ควบคุมน้ าหนักและนักกีฬา ผลิตภัณฑ์เบเกอรีและเครื่องดื่ม 
ส ามา รถประกอบอาชี พ เ ป็ น ผู้ ป ร ะกอบกา รธุ ร กิ จ อ า ห า ร 
นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม 
โภชนากรด้านอาหารในโรงพยาบาลและสถานประกอบการสุขภาพ 
นักวิจัยทางด้านอาหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน 

5 วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง 
13402 

วท.บ.  4 
ปี 

10 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ท่ีทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
สามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับสากล 

ม.6 แผนการเรียนวิทย์ – คณิต , 
ศิลป์ – ค านวณ  



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร จ านวน
รับ 

สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ 

6 คอมพิวเตอร์
แอนิเมชันและ
มัลติมีเดีย 
13702 

วท.บ. 4 
ปี 

10 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย โดยเน้นการพัฒนาวิทยาการด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดียมี
ความสามารถท างานกับผู้อื่นได้รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น า
ทางด้านการจัดการแอนิเมชันและมัลติมีเดียรวมถึงการมีจิตส านึกและ
ทัศนคติที่ดี ในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันและมัลติมีเดียอาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ได้แก่ นักแอนิเมชันและ
มัลติมีเดียนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบและพัฒนา
เกมนักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อการฝึกอบรม
แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกผู้ผลิตสื่อ
ดิจิทัลผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน นักเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดียผู้
ประกอบอาชีพอิสระด้ านแอนิ เมชันและมัลติมี เดียอาจารย์  
นักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากร ด้านแอนนิเมชันและมัลติมีเดีย 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
และมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

7 การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บัณฑิต 
14220 

พทป.บ.4
ปี 

5 หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรม และผดุง
ครรภ์ ควบคู่กับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เรียนสามารถสอบใบ
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อน าไปประกอบ
อาชีพได ้

มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.50 

8 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
14302 

วท.บ.  4
ปี 

5 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวัสดุชีวภาพ วัสดุบรรจุภัณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ท่ีมีความรู้ มีทักษะ สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจน
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ได ้

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน  

9 คหกรรมศาสตร์ 
14403 

ศศ.บ.  4
ปี 

10 ศึกษาเพื่อมีความรู้ ทักษะท่ีเน้นความหลากหลายแต่ละศาสตร์
ของคหกรรม ให้เกิดความช านาญเพื่อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 

10 การจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ 
14502 

วท.บ . 4
ปี 

5 ศึกษาและปฏิบัติการด้านการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ครบ
วงจรทางด้านพืช สัตว์ ประมง และธุรกิจเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้พร้อมท้ังความรู้ ประสบการณ์ ผสมผสานกับองค์ปัญญา
ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และธุรกิจสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร จ านวน
รับ 

สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ 

11 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
14702 

วท.บ . 4
ปี 

5 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรม
จริยธรรม เจตคติที่ดี ตระหนักในคุณค่าสิ่งแวดล้อม สามารถบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการและเสนอมาตรการ
ป้องกัน ควบคุม แก้ไขได้ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคสนามได้ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร สามารถ
ปฏิบัติงานควบคุมมลพิษพื้นฐาน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 
 

12 วิทยาศาสตร์ส าหรับ
อุตสาหกรรมท้องถิ่น 
14802 

วท.บ . 4
ปี 

5 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ทักษะด้านปฏิบัติการ ด้านการวิจัยโดยต้องอยู่บนรากฐานพัฒนา
ท้องถิ่นควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตซ่ึงจะส่งผลกระทบที่ดีต่อการแข่งขันทางด้าน
ตลาดแรงงานและภาคเศรษฐกิจ 

ม.6 หรือเทียบเท่า 

13 วิทยาการการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 
14902 

วท.บ . 4
ปี 

5 หลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน 

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจ านวนรับ/สาขาวิชา/สังเขปหลักสูตรและคุณสมบัตสิาขาวิชา 

 



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร จ านวน
รับ 

สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉาะสาขา 

1.  นิเทศศาสตร์ 
41817 

นศ.บ.4 ปี 20 ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสื่อมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์
และการถ่ายภาพ การสื่อข่าว การเขียนข่าวหลักการ
โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การผลิตวัสดุกราฟิก 
กรณีศึกษาและการวิจัย 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 

2.  การท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 
43303 

ศศ.บ.4 ปี 15 ศึกษารายวิชาท่ีเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ตามเส้นทาง
ท่องเท่ียวท่ัวประเทศและศึกษาดูงานโรงแรมชั้นน า  
รวมท้ังใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้า
สู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 

3.  บัญชีบัณฑิต 
43613 

บช.บ.4 ปี 10 ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับด้านการบัญชีการเงิน 
(กระบวนการในการจัดท าบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์งบ
การเงิน การบัญชีภาษีอากร การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน) 
ด้านการบัญชีบริหาร (การค านวณต้นทุนของสินค้าและบริการ 
การน าข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนไปใช้ในการบริหาร) ด้านการ
สอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีทางการ
บัญชีและสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีภายใต้การรับรองขององค์กรวิชาชีพ 

- ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 
- ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชา 
  บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
  โดยการยกเว้นรายวิชาและ/หรือ 
  โอนรายวิชา 

4.  การจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
44805 

บธ.บ.4 ปี 8 ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (กฎหมายแรงงานและจริยธรรม การบริหาร
ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัตงิาน การวางแผนอัตรา
ก าลังคน การสรรหาบรรจจุ้าง การบริหารความหลากหลายของ
แรงงาน) ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ (การพัฒนาสายงาน
อาชีพ การบริหารจัดการคนเก่ง การฝึกอบรม การพัฒนา
องค์การ การจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกสอน
และการให้ค าปรกึษา) เพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชพี
ตามมาตรฐานอาชีพทรพัยากรมนุษย  ์ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 

5.  การจัดการทั่วไป 
43905 

บธ.บ.4 ปี 30 ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจเน้นวิชาการจัดการ
และการน าวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยใน
การด าเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 

6.  การตลาด 
44005 

บธ.บ.4 ปี 10 ศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจเน้นทักษะทาง
การตลาดและความรู้เกี่ยวกับระบบการตลาดสมัยใหม่  
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ และตัดสินใจทางการตลาด  

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 



คุณสมบัติเฉพาะและสังเขปหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับ 
รอบ โควตา (TCAS2) ประจ าปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ล าดับ สาขาวิชา/รหัสสาขา หลักสูตร จ านวน
รับ 

สังเขปหลักสูตร คุณสมบัติเฉาะสาขา 

7.  การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่           
 44605 

บธ.บ 4 ปี 5 ศึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ 
ด้วยการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทนัสมัย เนน้การ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์ทีก่ว้างไกล ตัดสินใจได้อย่าง
ถูกตอ้งบนหลกัการของเหตุผล สามารถยืนหยัดท้าทายการแข่งขันใน
โลกธรุกจิ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริงใน
องค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 

8.  การจัดการธุรกิจสายการบิน       
44205 

บธ.บ 4 ปี 10 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจสายการบิน  มี
ความสามารถและทักษะด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านธุรกิจสาย
การบิน มีความใฝ่รู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีจิตส านกึด้าน
ความปลอดภยัและการบริการ  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัวิชาชพี 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 

9.  การท่องเท่ียว 
(หลักสูตรสองภาษา)  
44503 

ศศ.บ.4 ปี 5 จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ 
ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ศาสตร์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เรียนรู้
หลักและแนวทางในรายวิชาที่เกีย่วข้องกับการวางแผนจัดน า
เท่ียว พัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว เสริมเสร้างจิตบริการ 
ฝึกปฏิบัติการน าเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 

10.  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจดิจิทัล 
44714 

ศ.บ.4 ปี 5 ศึกษาเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์และฝึกปฏิบัติในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ ที่สามารถน าไปประยุกต์ในการประกอบ
อาชีพ การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจยุคใหม ่การเป็นนักลงทุนด้วย
ตนเอง การเป็นที่ปรึกษาในการลงทุน และองค์กรต่างๆ 

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ
เรียน 
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