คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
www.ms.su.ac.th
Website:
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารั
ฐประศาสนศาสตรB
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

คณะว�ทยาการจัดการ

3. จุดเด-นของหลัหลัั
กสูกตสููร ตรรััฐประศาสนศาสตรบััณฑิิต
6. รูปประกอบ
1. เป[นสาขาวิิ
หลักสูชตารัั
รทีฐ่เน^ประศาสนศาสตร์์
นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด^านรัฐประศาสนศาสตรB
หลักการบริหารการจัดการ
Bachelor of Public Administration Program in
2. พัฒPublic
นาผู^เรีAdministration
ยนให^มีความรอบรู^ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด^านการจัดการภาครัฐ
นโยบายสาธารณะ การบริหารท^องถิ่น การจัดการทรัพยากรมนุษยB
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

ฒนาผูเน้้นแนวคิิ
^เรียนให^มด ีคหลัั
ุณธรรม
ยธรรม
มีจิตสาธารณะและสำนึ
กรักบการ
ผิดชอบตoอสังคม
เป็็น3.
หลััพักสููตรที่่�
กการ จริ
ทฤษฎีี
ทางด้้านรัั
ฐประศาสนศาสตร์์ หลัั
บริิหารการจััดการ
4. พัฒนาผู^เรียนให^มีความคิดสร^างสรรคBและการปรับตัวเข^ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร^างความเข^มแข็งของ
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีความรอบรู้้ทั้้� ง� ทางภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ใิ นด้้านการจััดการภาครััฐ
สังคมการเมืการบริิ
องในระบอบประชาธิ
ไตย พยากรมนุุษย์์
นโยบายสาธารณะ
หารท้้องถิ่่�น การจััปดการทรัั
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีจิิตสาธารณะและสำนึึกรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีความคิิดสร้้างสรรค์์และการปรัับตััวเข้้ากัับการเปลี่่ย� นแปลงเพื่่อ� สร้้าง
4. อาชีพความเข้้มแข็็
ที่สามารถประกอบได2
หลังสำเร็จการศึกษาปไตย
งของสัังคมการเมืืองในระบอบประชาธิิ
1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานทั่วไป เจ^าหน^าที่บริหารงานทั่วไป
สามารถประกอบได้้
หลััองงถิสำเร็็
กษา พยกรมนุษยB
2.อาชีี
นักพสoที่่�งเสริ
มการปกครองสoวนท^
่น นัจการศึึ
กพัฒนาทรั
นัักวิิเคราะห์์โครงการ นัักจััดการงานทั่่�วไป เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารงานทั่่�วไป
3.นัักนัส่่งกเสริิ
พัฒมการปกครองส่่
นาสังคม นักวพันท้้องถิ่่
ฒนาชุ�นมชน
สังคมสงเคราะหB
นัักพัันัฒกนาทรัั
พยากรมนุุษย์์
4.นัักเจ^
่บริการงานทั่วไป
พััฒาหน^
นาสััางทีคม่อำนวยการ
นัักพััฒนาชุุมเจ^
ชนาหน^
นัักสััางทีคมสงเคราะห์์
อำนวยการนการศึ
เจ้้าหน้้าที่่�
5.เจ้้าหน้้าที่่�
ผู^สอนในสถาบั
กษาบริิการงานทั่่�วไป
ผู้้�สอนในสถาบัันการศึึกษา

5. ช-องทางติดต-อ
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Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

คณะว�ทยาการจัดการ

3. จุดเด-นของหลักสูตร
หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต
1. เป[นBachelor
หลักสูตรทีof่เน^นAccountancy
แนวคิด หลักการProgram
ทฤษฎีทางด^านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ
Website: www.ms.su.ac.th

2. นพัของหลัั
ฒนาผู^เรีกยสููนให^
จุุดเด่่
ตรมีความรอบรู^ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด^านการจัดการภาครัฐ
เพื่่�อสร้้างบัั
ณฑิิตที่่�มีีความรู้้�ทการบริ
างวิิชาชีีหพารท^
ปฏิิอบังถิัติิไ่นด้้จริิ
งและมีี
ความรู้้พ�ใยากรมนุ
นศาสตร์์อื่ษ่�นยBที่่�
นโยบายสาธารณะ
การจั
ดการทรั
6. รูปประกอบ

เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ปฏิิบััติิงานทางบััญชีีได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3. พัฒณฑิ
นาผูติ ที่่�^เรีมียคุี นให^
มีคจริิ
ุณธรรม
จริยธรรม
ิตสาธารณะและสำนึ
กรัคบวาม
ผิดชอบตoอสังคม
เพื่่อ� สร้้างบัั
ณธ
ุ รรม
ยธรรมพร้้อมรัั
บใช้้สััมีงจคมด้้วยความชื่่
อ� สััตย์์ และมีี
รัับผิิ4.ดชพัอบฒนาผู^เรียนให^มีความคิดสร^างสรรคBและการปรับตัวเข^ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร^างความเข^มแข็งของ
เพื่่�อสร้้างบััณฑิิตให้้มีีความสามารถในการแสวงหาความรู้้�ได้้ด้้วยตนเองจากการวิิจััย
สังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เพื่่�อสร้้างบััณฑิิตที่่�พร้้อมพััฒนาตนเองอย่่างสม่่ำเสมอ ทั้้�งในด้้านวิิชาชีีพ ภาษาอัังกฤษ
และการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี

4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานทั่วไป เจ^าหน^าที่บริหารงานทั่วไป
สามารถประกอบได้้
หลััองงถิสำเร็็
กษา พยกรมนุษยB
2.อาชีี
นักพสoที่่�งเสริ
มการปกครองสoวนท^
่น นัจการศึึ
กพัฒนาทรั
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ผู้้�สอบบััญชีีภาษีีอากร
3.ผู้้�ตนัรวจสอบภายใน
กพัฒนาสังคมนัักนัวางระบบบัั
กพัฒนาชุญมชีีชนพนัันักกงานบัั
สังคมสงเคราะหB
ญชีี
4.นัักเจ^
าที่อำนวยการ เจ^าหน^าที่บริการงานทั่วไป
พััฒาหน^
นาระบบ
ชีี นัักบััญชีีบนริิการศึ
หาร ที่่�กปษา
รึึกษาทางบััญชีีและภาษีีอากร
5.ผู้้�ทผูำบัั^สญอนในสถาบั
5. ช-องทางติดต-อ
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB
Website: www.ms.su.ac.th
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

คณะว�ทยาการจัดการ

3. จุดเด-นของหลัหลัั
กสูกตสููร ตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต
ดการนวััตกรรมทางธุุรกิิจ
1. เป[นสาขาวิิ
หลักสูชตาการจัั
รที่เน^นแนวคิ
ด หลักการ ทฤษฎีทางด^านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in 6.Business
รูปประกอบ
2. พัฒInnovation
นาผู^เรียนให^Management
มีความรอบรู^ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด^านการจัดการภาครัฐ
นโยบายสาธารณะ การบริหารท^องถิ่น การจัดการทรัพยากรมนุษยB
จุุดเด่่นของหลัักสููตร

3. พัฒพื้้นาผู
^เรียนให^มีคุณหธรรม
จริยนธรรม
จิตสาธารณะและสำนึ
กรับผิดจ ชอบตoอสังคม
สร้้างความรู้้
� น� ฐานด้้านการบริิ
ารจััดการอัั
จะเป็็นมีกลไกสำคัั
ญในการพััฒนาเศรษฐกิิ
และสัังคมของประเทศ
4. พัฒนาผู^เรียนให^มีความคิดสร^างสรรคBและการปรับตัวเข^ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร^างความเข^มแข็งของ
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีทัักษะและสมรรถนะทางด้้านการจััดการสมััยใหม่่ มีีความสามารถ
สังคมการเมื
องในระบอบประชาธิ
ปไตย
ทางเทคโนโลยีี
และการสื่่
�อสาร
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้สามารถเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานและเพื่่อ� การศึึกษาในระดัับที่่�สููงขึ้้น� ไป ตลอด
4. อาชีพจนเสริิ
ที่สามารถประกอบได2
หลังสำเร็จมีการศึ
มสร้้างการเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�
ีความรู้้ก�คษา
วามสามารถ สามารถสร้้างโอกาสใน
ทางธุุรกิิโครงการ
จ
1.การแข่่
นักงวิขััเนคราะหB
นักจัดการงานทั่วไป เจ^าหน^าที่บริหารงานทั่วไป
สามารถประกอบได้้
หลััองงถิสำเร็็
กษา พยกรมนุษยB
2.อาชีี
นักพสoที่่�งเสริ
มการปกครองสoวนท^
่น นัจการศึึ
กพัฒนาทรั
ผู้้�ประกอบการ Startup และ พาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์
3.เจ้้าหน้้าที่่�
นักพัฒสนาสั
คม นันกพัและ
ฒนาชุ
ถาบัันงการเงิิ
หลัักมทรััชน
พย์นั์ กสังคมสงเคราะหB
4.พนััเจ^กงานทรัั
าหน^าพทียากรมนุุ
่อำนวยการ
ษย์์ เจ^าหน^าที่บริการงานทั่วไป
5.นัักผูวิิจั^สัยอนในสถาบันการศึกษา
ผู้้�สอนในสถาบัันการศึึกษา

5. ช-องทางติดต-อ
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
www.ms.su.ac.th
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัWebsite:
ฐประศาสนศาสตรB
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

คณะว�ทยาการจัดการ

3. จุดเด-นของหลักสูตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจและภาษา
รูปประกอบ
Administration
Program
in 6.Business
1. เป[นBachelor
หลักสูตรทีof่เน^นBusiness
แนวคิด หลั
กการ ทฤษฎีทางด^
านรัฐประศาสนศาสตรB
หลักการบริหารการจัดการ
Management and Languages
2. พัฒนาผู^เรียนให^มีความรอบรู^ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด^านการจัดการภาครัฐ
จุุดเด่่นนโยบายสาธารณะ
ของหลัักสููตร การบริหารท^องถิ่น การจัดการทรัพยากรมนุษยB

เป็็นหลัักสููตรที่่�ให้้หลัักการและทฤษฎีีด้้านการบริิหารจััดการธุุรกิิจควบคู่่�กัับทัักษะทาง
พัฒนาผู^เรีบัยติั นให^
มีคุณบธรรม
จริยธรรม
สาธารณะและสำนึ
กรับผิดชอบตoอสังคม
ภาษา3.สามารถปฏิิ
งิ านในระดัั
บริิหารในองค์์
กรที่่�มีเกี่่จย� ิตวข้้องทั้้�
งภาครััฐและภาคเอกชน
พััฒ4.
นาผู้้พั�เฒ
รีียนาผู
นให้้สามารถเข้้าไปเป็็
�ปฏิิาบังสรรคB
ัติิงานและผู้้
�บริิหารในองค์์
กิิจภายใน่ยนแปลงเพื่อสร^างความเข^มแข็งของ
^เรียนให^มีความคินดผู้้สร^
และการปรั
บตัวเข^การธุุ
กับรการเปลี
ประเทศและระหว่่างประเทศ
องในระบอบประชาธิ
ปไตย รกิิจที่่�มีีศัักยภาพและมีีความ
พััฒนาผู้้สั�เงรีีคมการเมื
ยนให้้สามารถเป็็
นเจ้้าของและผู้้�ประกอบการธุุ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม

พที่่�สามารถประกอบได้้
หลััจงการศึ
สำเร็็กจษา
การศึึกษา
4. อาชีพอาชีี
ที่สามารถประกอบได2
หลังสำเร็
เจ้้าของและผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ

1.นัักนับริิกหวิารจัั
เคราะหB
โครงการ นักจัดการงานทั่วไป เจ^าหน^าที่บริหารงานทั่วไป
ดการในองค์์กรธุุรกิิจภายในประเทศและระหว่่างประเทศ
2.เจ้้าหน้้าที่่�
นักสoงเสริ
วนท^ฐและเอกชน
องถิ่น นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB
ปฏิิบัมัติการปกครองสo
ิงานในองค์์กรภาครัั
3.ผู้้�สนัอนในสถาบัั
กพัฒนาสันงการศึึ
คม กนัษาซึ่่
กพัฒ�งใช้้ศาสตร์์
นาชุมชนที่่�เกี่่นั�ยกวข้้อง
สังคมสงเคราะหB
4. เจ^าหน^าที่อำนวยการ เจ^าหน^าที่บริการงานทั่วไป
5. ผู^สอนในสถาบันการศึกษา
5. ช-องทางติดต-อ

w.ms.su.ac.th

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

Facebook : Faculty of Management Science,
Silpakorn University

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะว�ทหลัยาการจั
ดการ
กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in Community Management

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการชุุมชน Website: http://www.ms.su.ac.th/th/course
3. จุดเด-นBachelor
ของหลักสูตof
ร Arts Program in Community Management
1. พัฒนาผู]เรียนให]มีองคaความรู]ทางด]านการจัดการ ภาวะผู]นำ เพื่อนำไปใช]ในการจัดการชุมชน ทั้งในฐานะผู]

จุุดเด่่นของหลัักสููตร

ขับอเคลื
น ผู]ม�ทีสางด้้านการจัั
gวนรgวมและสมาชิ
ในชุม�นชนตg
ๆ
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีี
งค์์ค่อวามรู้้
ดการ กภาวะผู้้
ำ เพื่่า�อง นำไปใช้้ในการจัั
ดการ6. รูปประกอบ
ชุุมชน ทั้้�งในฐานะผู้้�ขัับเคลื่่�อน ผู้้�มีีส่่วนร่่วมและสมาชิิกในชุุมชนต่่าง ๆ
พัฒคนาผู
]เรีย�คนให]
มีความรู]ความสามารถทั
้งการจั
ดการทั่วไปและการจั
ดการชุมชน มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
พััฒนาผู้้�เรีีย2.นให้้มีี
วามรู้้
วามสามารถทั้้�
งการจััดการทั่่�
วไปและการจัั
ดการชุุมชน
การทำงานเพื
่อกgอให]เกิดการพั
นาอยg
างยั่งฒยืนนาอย่่างยั่่�งยืืน
มีีคุุณธรรมและจริิ
ยธรรมในการทำงานเพื่่
�อก่่อฒให้้เกิิ
ดการพัั
สร้้างแนวความคิิดการพััฒนาที่่�เน้้นคุุณภาพของคน ชุุมชนและสัังคม โดยใช้้แนวทาง
สร]เาข้้มแข็็
งแนวความคิ
ดการพั
ฒนาทีส่่่วเน]นร่่นวคุมของทุุ
ณภาพของคน
การพััฒนาสััง3.คมที่่�
งและยั่่�งยืืน
โดยการมีี
กภาคส่่วชุนมชนและสังคม โดยใช]แนวทางการพัฒนาสังคมที่
เข]มแข็งและยั่งยืน โดยการมีสgวนรgวมของทุกภาคสgวน

อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา

พที่สมามารถประกอบได2
หลังฒสำเร็
นัักอาชี
จััดการชุุ
ชน นัักพััฒนาชุุมชน/พัั
นากรจการศึกษา
กจัดการชุ
มชน นักพัฒนัันาชุ
นััก1.วิิเนัคราะห์์
นโยบายและแผน
กบริิมหชน/พั
ารงานฒนากร
นัักพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ นัักฝึึกอบรม
พนัั2.กงานธุุ
การ พนัันกโยบายและแผน
งานบุุคคล เจ้้าหน้้าที่่�
มพัันนัธ์์กพัฒนาทรัพยากรมนุษยa นักฝrกอบรม
นักวิเรคราะหa
นักบริชุุมหชนสัั
ารงาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารชุุมชน นัักบริิหารงานทั่่�วไป
3. พนักงานธุรการ พนักงานบุคคล เจ]าหน]าที่ชุมชนสัมพันธa

4. เจ]าหน]าที่บริหารชุมชน นักบริหารงานทั่วไป
5. ช-องทางติดต-อ

Facebook: สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
p://www.ms.su.ac.th/th/course

Website : http://www.ms.su.ac.th/th/course Facebook : สาขาวิิชาการจััดการชุุมชน
คณะวิิทยาการจััดการ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

คณะว�ทยาการจัดการ

Website: www.ms.su.ac.th

3. จุดเด-นของหลักสูตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการโรงแรม
Administration
Program
in
1. เป[นBachelor
หลักสูตรทีof่เน^นBusiness
แนวคิด หลั
กการ ทฤษฎีทางด^
านรัฐประศาสนศาสตรB
หลักการบริหารการจัดการ
Hotel Management
6. รูปประกอบ ดการภาครัฐ
2. พัฒนาผู^เรียนให^มีความรอบรู^ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด^านการจั
จุุดเด่่นนโยบายสาธารณะ
ของหลัักสููตร การบริหารท^องถิ่น การจัดการทรัพยากรมนุษยB

เป็็นหลัักสููตรที่่�ให้้ความรู้้�ทางวิิชาการด้้านการจััดการโรงแรม ทัักษะและสมรรถนะทาง
ฒนาผู^เรียนให^
วิิชาชีี3.พด้้พัานการให้้บริิ
การ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม
พััฒนาผู้้
นให้้มีี^เรีคุยุณธ
รรมมีคจริิวามคิ
ยธรรมดสร^
และความรัั
ผิิดชอบต่่อบสัังตัคมตามจรรยาบรรณ
4. พั�เรีีฒยนาผู
นให^
างสรรคBแบละการปรั
วเข^ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร^างความเข^มแข็งของ
วิิชาชีีพ
องในระบอบประชาธิปไตย
พััฒนาผู้้สั�เงรีีคมการเมื
ยนให้้มีีความสามารถทางเทคโนโลยีี
สารสนเทศและทัักษะการสื่่�อสารภาษา
ต่่างประเทศในงานวิิชาชีีพอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นหลัักสููตรที่่�สอนทัักษะด้้านมนุุษยสััมพัันธ์์และจิิตบริิการ สามารถทำงานร่่วมกัับผู้้อื่� น่�
4. อาชีพได้้อย่่
ที่สามารถประกอบได2
หลังสำเร็จการศึกษา
างเหมาะสมสามารถพััฒนาตนเองทั้้�งด้้วยความรู้้� ทัักษะวิิชาชีีพ และคุุณธรรมอย่่าง
1.ต่่อเนื่่นั�อกงวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานทั่วไป เจ^าหน^าที่บริหารงานทั่วไป

2.อาชีี
นักพสoที่่�งเสริ
มการปกครองสoวนท^
่น นัจการศึึ
กพัฒนาทรั
สามารถประกอบได้้
หลััองงถิสำเร็็
กษา พยกรมนุษยB
พในธุุ
ในระดัับปฏิิบััติิการและ
3.ประกอบอาชีี
นักพัฒนาสั
งคมรกิิจนัโรงแรมและที่่�
กพัฒนาชุมพัชนักทางเลืือก
นักสังคมสงเคราะหB
ผู้้�บริิหารทุุกระดัับ
4.ผู้้�ปเจ^
าหน^าที่อำนวยการ เจ^าหน^าที่บริการงานทั่วไป
ระกอบการธุุรกิิจที่่�พัักและที่่�พัักทางเลืือก
5.พนััผูก^สงานในธุุ
อนในสถาบั
รกิิจที่่�เกี่่น�ยการศึ
วข้้องกัักบษา
อุุตสาหกรรมบริิการและการท่่องเที่่�ยว
5. ช-องทางติดต-อ

w.ms.su.ac.th

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

Facebook : Faculty of Management Science,
Silpakorn University

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะว�ทยาการจัดการ

2. ชื่อหลักสูตร
Website: http://www.ms.su.ac.th
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท@องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Management
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการการท่่องเที่่�ยว	
Bachelor of Arts Program in Tourism Management
3. จุดเด-นของหลักสูตร
เป[นหลักกสููสูตตรรที่ให^ความรู^เชิงทฤษฎี การปฏิบัติ และวิทยาการที่ทันสมัยเพื่อการจัดการการท@องเที่ยว
จุุดเด่่น1.ของหลัั
ปประกอบ ภาษาไทยและภาษาต@างประเทศใน
6.ารูนการใช^
พัฒให้้ความรู้้
นาผู^เรีย�เนให^
มีทักษะด^
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป็็นหลััก2.สููตรที่่�
ชิิงทฤษฎีี
การปฏิิ
บััติิ และวิิทยาการที่่�
ทัันสมััทัยกเพื่่ษะด^
�อการจัั
ดการ
พด^านการท@องเที่ยว
การท่่องเที่่�ยงานอาชี
ว
พััฒนาผู้้3.�เรีียนให้้มีี
ทััก^เษะด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
พัฒนาผู
รียนให^มีความตระหนั
กถึงคุณทััค@กาษะด้้านการใช้้ภาษาไทยและ
ทางศิลปะ วัฒนธรรมและประยุกตmใช^ในงานอาชีพอย@าง
ภาษาต่่างประเทศในงานอาชีี
สร^างสรรคm พด้้านการท่่องเที่่�ยว
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความตระหนัักถึึงคุุณค่่าทางศิิลปะ วััฒนธรรมและประยุุกต์์ใช้้ในงาน
อาชีีพอย่่างสร้้างสรรค์์

4. อาชีพที่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา
^ประกอบการบริษัทนำเที
ว บริจษการศึึ
ทั ตัวแทนจำหน@
อาชีีพ1.ที่่�สผูามารถประกอบได้้
หลััง่ยสำเร็็
กษา ายด^านการท@องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข^อง
ผู้้�ประกอบการบริิ
ษััทนำเที่่�ยว ฒ
บริินาการท@
ษััทตััวแทนจำหน่่
ายด้้านการท่่
ยว และธุุ
2. นักวางแผนและพั
องเที่ยวในหน@
วยงานด^องเที่่�
านการท@
องเทีรกิิ่ยจวที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
3. นักคิดและผลิตเนื้อหา (Content) ด^านการท@องเที่ยวในตลาดดิจิทัล
นัักวางแผนและพััฒนาการท่่องเที่่�ยวในหน่่วยงานด้้านการท่่องเที่่�ยว
4. พนักงานในธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรม
นัักคิิดและผลิิตเนื้้�อหา (Content) ด้้านการท่่องเที่่�ยวในตลาดดิิจิิทััล
5. มัรคกิิคุจเนำเที่่�
ทศกmยวนักธุุรวิกิิจจัยการบิิ
ด^านการท@
องเที
ว
พนัักงานในธุุ
น และธุุ
รกิิจ่ยโรงแรม
มััคคุุเทศก์์ นัักวิิจััยด้้านการท่่องเที่่�ยว

5. ช-องทางติดต-อ

tp://www.ms.su.ac.th Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University - Thailand

Website : https://www.ms.su.ac.th

Facebook : Faculty of Management Science,
Silpakorn University - Thailand

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

คณะว�ทยาการจัดการ

Website: www.ms.su.ac.th

3. จุดเด-นของหลักสูตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการตลาด	
Administration
Program
in Marketingหลักการบริหารการจัดการ
1. เป[นBachelor
หลักสูตรทีof่เน^นBusiness
แนวคิด หลั
กการ ทฤษฎีทางด^
านรัฐประศาสนศาสตรB
2. พัฒนาผู^เรียนให^มีความรอบรู^ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด^านการจั
ดการภาครัฐ
6. รูปประกอบ
จุุดเด่่นนโยบายสาธารณะ
ของหลัักสููตร การบริหารท^องถิ่น การจัดการทรัพยากรมนุษยB

พััฒนาผู้้�เรีียนให้้เข้้าใจการวิิเคราะห์์ปััญหา สถานการณ์์ และกระบวนการเพื่่�อแก้้ไข
3. พัฒนาผู^เรียนให^
ีคุณธรรม
จริยธรรม
มีจิตสาธารณะและสำนึ
กรับผิดชอบตoอสังคม
ปััญหาทางการตลาด
มีีคมวามคิิ
ดสร้้างสรรค์์
และความคิิ
ดเชิิงนวััตกรรมเพื่่�อสามารถ
ประยุุ
การตลาดให้้ตรงตามความต้้องของภาคธุุ
และการ่ยนแปลงเพื่อสร^างความเข^มแข็งของ
4.กพัต์์คฒวามรู้้
นาผู�ใ^เนสายอาชีี
รียนให^มีคพวามคิ
ดสร^างสรรคBและการปรับตัวเข^ารกักิิบจการเปลี
เปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี สัังคมและวััฒนธรรมของโลก
คมการเมื
งในระบอบประชาธิ
เป็็นหลััสักงสููตรที่่�
มุ่่�งหวััองให้้มีี
ทัักษะความสััมพัันปธ์์รไตย
ะหว่่างบุุคคล ทัักษะการสื่่�อสาร ทัักษะ
การนำเสนอ และสามารถประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในการจััดการด้้านการตลาดเชิิงบููรณาการ
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีคุุณธรรม จริิยธรรมและมีีจิิตสำนึึกความรัับผิิดชอบต่่อวิิชาชีีพและ
4. อาชีพสััทีงคม
่สามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานทั่วไป เจ^าหน^าที่บริหารงานทั่วไป
2.อาชีี
นักพสoที่่�งเสริ
มการปกครองสoวนท^
่น นัจการศึึ
กพัฒนาทรั
สามารถประกอบได้้
หลััองงถิสำเร็็
กษา พยกรมนุษยB
3.นัักนัการตลาด
กพัฒนาสันัักงโฆษณา
คม นักนััพักฒจััดซื้้
นาชุ�อ มชน นักสังคมสงเคราะหB
เจ้้าหน้้าที่่�ลููกค้้าสััมพัันธ์์ เจ้้าหน้้าที่่�จััดกิิจกรรมพิิเศษ
4.ผู้้�สเจ^
าหน^าที่อำนวยการ เจ^าหน^าที่บริการงานทั่วไป
อนในสถาบัันการศึึกษา นัักวิิจััยการตลาด
5. ผู^สอนในสถาบันการศึกษา

5. ช-องทางติดต-อ

w.ms.su.ac.th

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

Facebook : Faculty of Management Science,
Silpakorn University

1. ชื่อภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะว�ทยาการจัดการ

2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท@องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Management
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการงานนิิทรรศการ
และงานอีีเว้้นท์์
3. จุดเด-นของหลักสูตร
Bachelor of Business Administration Program in Exhibition and
1. Events
เป[นหลัManagement
กสูตรที่ให^ความรู^เชิงทฤษฎี การปฏิบัติ และวิทยาการที่ทันสมัยเพื่อการจัดการการท@องเที่ยว
2. พัฒนาผู^เรียนให^มีทักษะด^านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด^านการใช^ภาษาไทยและภาษาต@างประเทศใน
จุุดเด่่นของหลัั
กสููพตด^รานการท@องเที่ยว
งานอาชี
สร้้างนัักจััดการอีีเว้้นท์์มืืออาชีีพ พััฒนางานอย่่างสร้้างสรรค์์ ด้้วยพลัังเครืือข่่ายที่่�ยั่่�งยืืน
3. พัฒนาผู^เรียนให^มีความตระหนักถึงคุณค@าทางศิลปะ วัฒนธรรมและประยุกตmใช^ในงานอาชีพอย@าง
พััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีความรอบรู้้� และสามารถปฏิิบัติั งิ านในการจััดการงานแสดงนิิทรรศการ
สร^าได้้อย่่
งสรรคm
และงานอีีเว้้นท์์
างกว้้างขวาง

พััฒนาผู้้�เรีียนให้้เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรม จริิยธรรมและจรรยาบรรณในวิิชาชีีพของตน รวมทั้้�ง
�ควบคู่่�กัับหการพัั
ฒนาชุุ
มชนและสัั
4.สามารถบููรณาการความรู้้
อาชีพที่สามารถประกอบได2
ลังสำเร็
จการศึ
กษา งคมโดยรอบได้้เป็็นอย่่างดีี

1. ผู^ประกอบการบริษัทนำเที่ยว บริษทั ตัวแทนจำหน@ายด^านการท@องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข^อง
กวางแผนและพัฒนาการท@
องเทีจ่ยการศึึ
วในหน@กวษา
ยงานด^านการท@องเที่ยว
อาชีีพ2.ที่่�สนัามารถประกอบได้้
หลัังสำเร็็
นักนััคิกดวางแผนและพัั
และผลิตเนื้อฒหานาธุุ
(Content)
ด^านการท@
งเที่ยเวนท์์
วในตลาดดิ
จิทฬัลา
นัักปฏิิบั3.ัติิการ
รกิิจในงานการบริิ
การองานอีี
งานการกีี
4. พนักทงานในธุ
และงานแสดงนิิ
รรศการรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรม
ผู้้�จััดงานการแสดง
งานคอนเสิิ
จกรรมงานอีีเวนท์์ต่่าง ๆ
5. มัคคุเทศกm
นักวิจร์ัย์ตด^งานเวทีี
านการท@งานเทศกาลและกิิ
องเที่ยว

ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจบริิการ เช่่น งานด้้านอาหารและเครื่่�องดื่่�ม งานวางแผนการ
แต่่งงาน งานด้้านการกีีฬา งานเทศกาลและงานกิิจกรรมพิิเศษ เป็็นต้้น
5.ผู้้ช-ป� อระกอบการในธุุ
งทางติดต-อ รกิิจอีีเวนท์์และงานแสดงนิิทรรศการ เช่่น งานการจััดการประชุุมทั้้�ง
ระดัับชาติิและนานาชาติิ งานการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเป็็นรางวััลและงานแสดงนิิทรรศการ
เป็็นต้้น
Facebook:
of Management
Science,เวนท์์
Silpakorn University - Thailand
นัักวิิชาการ
และผู้้�เชี่่�ยFaculty
วชาญด้้านการจัั
ดงานนิิทรรศการและงานอีี
tp://www.ms.su.ac.th

Website : https://www.ms.su.ac.th

Facebook : Faculty of Management Science,
Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

คณะว�ทยาการจัดการ

3. จุดเด-นของหลักสูตร
หลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิตสาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์
1. เป[นระหว่่
หลักาสูงประเทศ	
ตรที่เน^นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด^านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in International
2. พัฒLogistics
นาผู^เรียนให^
มีความรอบรู^ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด^านการจัดการภาครัฐ
Management
นโยบายสาธารณะ การบริหารท^องถิ่น การจัดการทรัพยากรมนุษยB
จุุดเด่่
ตรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม
3. นพัของหลัั
ฒนาผู^เรีกยสููนให^

สาขายอดนิิยมเป็็นที่่�ต้้องการของตลาดแรงงาน
4.�แพัละดููงานจากการปฏิิ
ฒนาผู^เรียนให^มีคบัวามคิ
ดสร^ง างสรรคBและการปรับตัวเข^ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร^างความเข^มแข็งของ
เรีียนรู้้
ัติิงานจริิ
เสริิ ม ทััสักงษะด้้านภาษาและสมรรถนะทางด้้านเทคโนโลยีี
ส ารสนเทศที่่� ใช้้ในงาน
คมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
โลจิิสติิกส์์ระหว่่างประเทศ รวมถึึงมีีความรอบรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
มีีความร่่วมมืือกัับภาครััฐและเอกชนในการให้้ความรู้้�และฝึึกประสบการณ์์
4. อาชีพหลััที่สกสููตรมีี
ามารถประกอบได2
หลังจสำเร็
ษา
การฝึึกงานและสหกิิ
ศึึกษาจการศึ
โดยมีีสกถานประกอบการด้้านโลจิิ
สติิกส์์ที่่�มีีชื่่�อ
เสีียงในประเทศไทยหลายบริิษััทรองรัับการฝึึกงานและสหกิิจศึึกษาให้้กัับนัักศึึกษา

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานทั่วไป เจ^าหน^าที่บริหารงานทั่วไป
2. นักสoงเสริมการปกครองสoวนท^องถิ่น นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำเร็็จการศึึกษา
3.ให้้บริิ
นักกพัารด้้านโลจิิ
ฒนาสังคม
นาชุมชน
กสังคมสงเคราะหB
สติิกนัส์์กตััพัวฒแทนขนส่่
งสิินนัค้้าทางบก
ทางน้้ำ ทางอากาศ
4.ผู้้�ปเจ^
าหน^าที่อำนวยการ
าหน^าที่บริการงานทั่วไป
ระกอบการการขนส่่
งระหว่่เจ^างประเทศ
ด้้านโลจิินสการศึ
ติิกส์์แกละโซ่่
5.นัักผูวิิเ^สคราะห์์
อนในสถาบั
ษาอุุปทาน
ผู้้�บริิหารและนัักปฏิิบััติิการฝ่่ายจััดซื้้�อ ฝ่่ายคลัังสิินค้้า

5. ช-องทางติ
ดต-อ
รัับราชการในหน่่
วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เช่่น กรมศุุลกากร กรมการขนส่่งทางบก กรมเจรจา

การค้้าระหว่่างประเทศ
Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University
w.ms.su.ac.th ตััวแทนผู้้�นำเข้้า-ส่่งออก / บริิษััทเอกชนซึ่่�งเป็็นผู้้�นำเข้้าส่่งออก

Website : www.ms.su.ac.th

Facebook : Faculty of Management Science,
Silpakorn University

