
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. : 0-4375-4333 ถึง 40 ต่อ 3405, 5630  
https://mbs.msu.ac.th  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
    สาขาวิชาการบัญชี 
 

หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
    สาขาวิชาการตลาด 
    สาขาวิชาการจัดการ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
    สาขาวิชาการบริหารการเงิน 
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 



บัญชีบัณฑิต 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรบัญชบีณัฑิต สาขาวิชาบัญชีบณัฑิต 
อักษรย่อ    > บช.บ. บัญชบีัณฑิต (จ านวนไม่น้อยกวา่ 141 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต เปน็หลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี ที่เน้นการให้ความรู้และความช านาญทางบญัชีที่จะเปน็
ประโยชน์ส าหรับนักบัญชี ขอบเขตหลักการประกอบด้วย บัญชกีารเงิน บัญชบีริหารและความช านาญดา้นการ
ตรวจสอบภายในที่จ าเปน็ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมวีิชาอ่ืนเก่ียวกับการบริหารธุรกิจ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การตลาด พฤติกรรมองค์กร และการจัดการ 
 
จุดเด่นหลักสตูร 

หลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับชาติ และได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย 
นอกจากนี ้ในหลักสูตรยังมีการเน้นการพฒันาทักษะของบัณฑิตทางดา้นการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 
ในสาขาวชิาบัญชีและสาขาอื่นทีเ่ก่ียวข้องได้ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น นักวิชาการการเงินและบัญช ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, 
นักวิชาการพัสดุ รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี พนักงานการเงินและ
บัญชีของภาครัฐและภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 
อักษรย่อ     > บธ.บ. การตลาด (จ านวนไม่น้อยกว่า 135 หนว่ยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นหลักสูตรปริญญาตร ี4 ป ีที่เน้นการศึกษาที่เก่ียวกับ
ทฤษฎีการตลาด การวิจัยทางดา้นการตลาด นอกจากนี ้นิสิตยงัจะได้มีการพัฒนาความรู้และทกัษะที่จ าเปน็ส าหรับ 
ธุรกิจ เช่น การบัญช ีการจัดการ เทคโนโลยสีารสนเทศ พฤติกรรมองค์กร และเศรษฐศาสตร ์
 
จุดเด่นหลักสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดบัชาติ ซึ่งไม่ได้เนน้
เฉพาะความรู้เท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญในการพัฒนานิสิตทักษะการฝึกปฏบิัติในดา้นการตลาด รวมถึงให้มีความรู ้
ในด้านอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยในการตัดสนิใจวางแผนด้านการตลาด 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิาการตลาด 
บริหารธุรกิจ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง ผู้จัดการด้านโฆษณา 
นักประชาสัมพนัธ ์นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย นักวิจัย อาจารย์สาขาวิชาการตลาด พนักงานธุรการ นายธนาคาร 
นักวิชาการศึกษา เจ้าหนา้ที่ด้านการตลาดของภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ 
อักษรย่อ    > บธ.บ. การจัดการ (จ านวนไมน่้อยกว่า 135 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรปริญญาตร ี4 ป ีที่เน้นการศึกษาที่เก่ียวกับ
การจัดการในธุรกิจและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจัดการเชิงกลยุทธ ์การตลาด พฤติกรรมองค์กรการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์จริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มการอบรมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเปน็ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
เช่น การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร 
 
จุดเด่นหลักสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดบัชาติ ซึ่งไม่ได้เนน้
เฉพาะความรู้เท่านั้น แต่ยังให้ความส าคัญในการพัฒนานิสิตในด้านการวิจัย การคิดเชิงวิจารณญาณ การแก้ปัญหา 
การใช้เหตุผล และการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิาการจัดการ 
บริหารธุรกิจ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง ผู้จัดการทั่วไป  
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝา่ยผลิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นักวางแผนและพฒันาองค์กร, นักวิจัย,  
นายธนาคาร อาจารย์สาขาวชิาการจัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของภาครัฐภาคเอกชน และรัฐวสิาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อักษรย่อ     > บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จ านวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี ที่เน้นการศึกษา
ทางดา้นซอฟแวร ์การจัดการฐานข้อมูล ทฤษฎีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการศูนย์ข้อมูล และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี ้ในหลักสูตรยังได้จัดให้มีการศึกษาทางด้านการจัดการในธุรกิจและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย การตลาด กฎหมายธุรกิจ การจัดการทางด้านการเงิน บัญช ีและเศรษฐศาสตร ์
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดบัชาติ ซึ่ง
ไม่ได้เนน้เฉพาะความรู้ทางด้านซอฟแวร์ เท่านัน้แต่ยังให้ความส าคัญในการพฒันาทักษะนิสิตให้สามารถน าความรู้
ความสามารถทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ บริหารธุรกิจ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องได ้
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง นักวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ ผู้จัดการโครงการ ผู้ควบคุมและพฒันาเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ นักวางแผนและพัฒนาระบบ,  
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝา่ยคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาธรุกจิระหว่างประเทศ (หลกัสตูรนานาชาติ) 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

 
ชือ่หลกัสตูร > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหว่างประเทศ 
อักษรย่อ     > บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (จ านวนไมน่้อยกว่า 132 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรปริญญาตร ี4 ป ีที่เน้นการศึกษา
ที่เก่ียวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนษุย์ กฎหมายระหว่าง
ประเทศการค้า การเงินระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร ์
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับการยอมรับระดับชาติ ซึ่ง
ไม่ได้เนน้เฉพาะความรู้เท่านัน้ แต่ยังพัฒนาทักษะให้เป็นนักบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความรอบรู้ในวิชาชพีทั้ง 
ทางดา้นทฤษฎีและปฏบิัติรวมถึงมีศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องได ้
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง ผู้จัดการทั่วไป  
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก ผู้จัดการทางด้านการน าเข้า-ส่งออก การประกอบธุรกิจส่วนตัว งานดา้นการต่างประเทศ  
งานดา้นสายการบิน นักวิเทศสมัพันธ์ เจ้าหนา้ที่ฝา่ยวิเทศสัมพนัธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาการบรหิารการเงนิ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
ชือ่หลกัสตูร > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการเงิน 
อักษรย่อ    > บธ.บ. การบริหารการเงิน (จ านวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน เป็นหลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี ที่เน้นการศึกษาที่
เก่ียวกับการบริหารการเงิน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย การวิเคราะห์และวางแผนการเงิน เศรษฐศาสตร์ และ 
บริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้มกีารฝึกให้นิสิตเรียนรู้การคิดอย่างสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในการประกอบธุรกิจ 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดบัชาต ิ 
ซึ่งไม่ได้เนน้เฉพาะความรู้เท่านัน้ แต่ยังให้ความส าคัญในการพฒันานิสิตในด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน รวมไปถึง 
การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ปัญหา และการสื่อสาร 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิาการบริหาร
การเงิน บริหารธุรกิจ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ 
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง นักวิเคราะห์ทางการเงิน 
นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์สินเชื่อ นายธนาคาร นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทนุ เจ้าหน้าที่การเงิน 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจา้หน้าทีฝ่่ายการเงินของภาครัฐ เอกชน 
และรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อหลักสูตร > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
อักษรย่อ     > บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (จ านวนไม่นอ้ยกว่า 139 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลติบัณฑิตให้มีความรู้
ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนน้การศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏบิัติจริง ให้สามารถสร้างระบบ
ฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลให้ทันสมัยให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยหลักสูตรประกอบด้วย การจัดการ
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจการพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล 
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวชิาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เช่น การตลาด การบัญช ี          
การจัดการพฤติกรรมองค์การ กฎหมายธุรกิจ นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ ์
 
จุดเด่นหลักสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกิจ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาต ิมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีความสามารถสูง เพื่อช่วย
ในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นก าลังส าคัญของระบบเศรษฐกิจใหม่ในการรองรับตลาด
ในประเทศและตลาดโลก และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกๆ ด้าน เพื่อช่วยยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันธุรกิจ 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศึกษาต่อ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เก่ียวข้องได ้
 
แนวทางการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง นักเทคโนโลยี 
และระบบสารสนเทศ ผู้จัดการระบบสารสนเทศ ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศ ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้าน 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
 
 



สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
ชือ่หลกัสตูร > หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อักษรย่อ > บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย ์(จ านวนไมน่้อยกว่า 135 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ที่เน้น
การศึกษาที่เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและการแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร ดังนั้น เนื้อหาในหลักสูตร 
ประกอบด้วยหลักการจัดการทรพัยากรมนุษย ์และรายวชิาอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง เช่น บัญช ีการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 
การจัดการ การตลาด และเทคโนโลย ี
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์เป็นหลักสูตรที่ได้รบัการยอมรับ
ระดับชาต ิซึ่งไม่ได้เนน้เฉพาะความรู้เท่านัน้ แต่ยังให้ความส าคญัในการพัฒนานสิิตในดา้นการจัดการทรัพยากรบุคคล
ในองค์กรนิสิตจะได้รับทั้งความรู้ ความช านาญในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นในการจัดการองค์กรในโลกธุรกิจ 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์บริหารธุรกิจ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องได ้
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง ผู้จัดการฝา่ยทรัพยากร
มนุษย ์ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาทางดา้นทรัพยากร วิทยากรการฝึกอบรม และการประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว นายธนาคาร เจ้าหน้าที่งานบุคคล เจา้หนา้ที่ของภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

 
ชือ่หลกัสตูร > หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
อักษรย่อ     > ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (จ านวนไมน่้อยกว่า 138 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนือ้หาหลกัสตูร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ีที่เน้นการศึกษา           
ที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประกอบด้วยเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร นอกจากนี้ยังได้เรียนศาสตร์อ่ืนๆ ทางด้านธุรกิจ เช่น การตลาด บัญช ี                
การจัดการ การเงิน กฎหมายธุรกิจ และการจัดการโครงการ 
 
จดุเดน่หลกัสตูร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ได้รบัการยอมรับระดับชาติ           
เป็นหลักสูตรช่วยพฒันาให้นิสิตมีความรู้ และความช านาญที่จ าเป็นส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ให้มีทักษะพัฒนาทาง         
ด้านการวิจัยและการคิดอย่างมวีิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 
ข้อ 11 
 
แนวทางการศกึษาตอ่ 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในสาขาวชิา
เศรษฐศาสตร ์บริหารธุรกิจ และสาขาอืน่ที่เก่ียวข้องได ้
 
แนวทางการประกอบอาชพี 

บัณฑิตสามารถท างานได้ในหลายต าแหน่ง เช่น รับราชการในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง นักเศรษฐศาสตร์ 
ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐบาล นักวิเคราะห์ทางการเงิน นายธนาคาร นักวิจัย นักวิชาการพสัดุ นกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักวิชาการเงินและบญัชี นักวิเคราะห์สนิเชื่อ  เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
 

 


