
คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�เน�นแนวค์ิดี หลัักการ ทฤษฎีีทางดี�านรัฐประศาสนศาสตร์ หลัักการ

บริหารการจัดีการ

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มคี์วามรอบร้�ทั�งทางภัาค์ทฤษฎีแีลัะภัาค์ปฏบิตัใินดี�านการจดัีการภัาค์รฐั

นโยบายสาธิารณ์ะ การบริหารท�องถิ�น การจัดีการทรัพื่ยากรมนุษย์  

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์ุณ์ธิรรม จริยธิรรม มีจิตสาธิารณ์ะแลัะสำนึกรับผู้ิดีช่อบต่อสังค์ม 

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มคี์วามค์ดิีสร�างสรรค์แ์ลัะการปรบัตวัเข�ากบัการเปลัี�ยนแปลังเพื่่�อสร�าง

ค์วามเข�มแข็งของสังค์มการเม่องในระบอบประช่าธิิปไตย

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักวิเค์ราะห์โค์รงการ นักจัดีการงานทั�วไป เจ�าหน�าที�บริหารงานทั�วไป

นักส่งเสริมการปกค์รองส่วนท�องถิ�น  นักพื่ัฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์

นักพื่ัฒนาสังค์ม นักพื่ัฒนาชุ่มช่น นักสังค์มสงเค์ราะห์

เจ�าหน�าที�อำนวยการ  เจ�าหน�าที�บริการงานทั�วไป

ผู้้�สอนในสถาบันการศึกษา

หลัักสูตรรัฐประศิาสนศิาสตรบัณฑิิต 

สาขาวิิชารัฐประศิาสนศิาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in 

Public Administration 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีเน̂นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด̂านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความรอบรู̂ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด̂านการจัดการภาครัฐ               

     นโยบายสาธารณะ การบริหารท̂องถ่ิน การจัดการทรัพยากรมนุษยB   

      3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม  

  4. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความคิดสร̂างสรรคBและการปรับตัวเข̂ากับการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร̂างความเข̂มแข็งของ 

     สังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานท่ัวไป เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นักสoงเสริมการปกครองสoวนท̂องถ่ิน  นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB 

3. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะหB 

4. เจ̂าหน̂าท่ีอำนวยการ  เจ̂าหน̂าท่ีบริการงานท่ัวไป 

5. ผู̂สอนในสถาบันการศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เพื่่�อสร�างบัณ์ฑิตที�มีค์วามร้�ทางวิช่าช่ีพื่ ปฏิบัติไดี�จริงแลัะมีค์วามร้�ในศาสตร์อ่�นที�

เกี�ยวข�องเพื่่�อให�ปฏิบัติงานทางบัญช่ีไดี�อย่างมีประสิทธิิภัาพื่

เพื่่�อสร�างบณั์ฑติที�มคี์ณุ์ธิรรม จรยิธิรรมพื่ร�อมรบัใช่�สงัค์มดี�วยค์วามช่่�อสตัย ์แลัะมคี์วาม

รับผู้ิดีช่อบ

เพื่่�อสร�างบัณ์ฑิตให�มีค์วามสามารถในการแสวงหาค์วามร้�ไดี�ดี�วยตนเองจากการวิจัย

เพื่่�อสร�างบัณ์ฑิตที�พื่ร�อมพื่ัฒนาตนเองอย่างสม�ำเสมอ ทั�งในดี�านวิช่าช่ีพื่ ภัาษาอังกฤษ 

แลัะการเปลัี�ยนแปลังทางเทค์โนโลัยี

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�สอบบัญช่ีรับอนุญาต ผู้้�สอบบัญช่ีภัาษีอากร

ผู้้�ตรวจสอบภัายใน นักวางระบบบัญช่ี  พื่นักงานบัญช่ี

นักพื่ัฒนาระบบ

ผู้้�ทำบัญช่ี  นักบัญช่ีบริหาร ที�ปรึกษาทางบัญช่ีแลัะภัาษีอากร

หลัักสูตรบัญชีบัณฑิิต 

Bachelor of Accountancy Program

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีเน̂นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด̂านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความรอบรู̂ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด̂านการจัดการภาครัฐ               

     นโยบายสาธารณะ การบริหารท̂องถ่ิน การจัดการทรัพยากรมนุษยB   

      3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม  

  4. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความคิดสร̂างสรรคBและการปรับตัวเข̂ากับการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร̂างความเข̂มแข็งของ 

     สังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานท่ัวไป เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นักสoงเสริมการปกครองสoวนท̂องถ่ิน  นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB 

3. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะหB 

4. เจ̂าหน̂าท่ีอำนวยการ  เจ̂าหน̂าท่ีบริการงานท่ัวไป 

5. ผู̂สอนในสถาบันการศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

สร�างค์วามร้�พื่่�นฐานดี�านการบรหิารจดัีการอนัจะเปน็กลัไกสำค์ญัในการพื่ฒันาเศรษฐกจิ

แลัะสังค์มของประเทศ

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีทักษะแลัะสมรรถนะทางดี�านการจัดีการสมัยใหม่ มีค์วามสามารถ

ทางเทค์โนโลัยีแลัะการส่�อสาร

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์ุณ์ธิรรม จริยธิรรม แลัะค์วามรับผู้ิดีช่อบต่อสังค์มแลัะสิ�งแวดีลั�อม

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�สามารถเข�าส้ต่ลัาดีแรงงานแลัะเพื่่�อการศกึษาในระดีบัที�สง้ขึ�นไป ตลัอดี

จนเสริมสร�างการเป็นผู้้�ประกอบการที�มีค์วามร้�ค์วามสามารถ สามารถสร�างโอกาสใน

การแข่งขันทางธิุรกิจ

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�ประกอบการ Startup แลัะ พื่าณ์ิช่ย์อิเลั็กทรอนิกส์

เจ�าหน�าที�สถาบันการเงิน แลัะ หลัักทรัพื่ย์

พื่นักงานทรัพื่ยากรมนุษย์

นักวิจัย

ผู้้�สอนในสถาบันการศึกษา

หลัักสูตรบริหารธิุรกิจบัณฑิิต   

สาขาวิิชาการจัดีการนวิัตกรรมทางธิุรกิจ 

Bachelor of Business Administration Program in Business 

Innovation Management 

 
 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีเน̂นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด̂านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความรอบรู̂ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด̂านการจัดการภาครัฐ               

     นโยบายสาธารณะ การบริหารท̂องถ่ิน การจัดการทรัพยากรมนุษยB   

      3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม  

  4. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความคิดสร̂างสรรคBและการปรับตัวเข̂ากับการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร̂างความเข̂มแข็งของ 

     สังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานท่ัวไป เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นักสoงเสริมการปกครองสoวนท̂องถ่ิน  นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB 

3. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะหB 

4. เจ̂าหน̂าท่ีอำนวยการ  เจ̂าหน̂าท่ีบริการงานท่ัวไป 

5. ผู̂สอนในสถาบันการศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�ให�หลัักการแลัะทฤษฎีีดี�านการบริหารจัดีการธิุรกิจค์วบค์้่กับทักษะทาง

ภัาษา สามารถปฏบิตังิานในระดีบับรหิารในองค์ก์รที�เกี�ยวข�องทั�งภัาค์รฐัแลัะภัาค์เอกช่น

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�สามารถเข�าไปเป็นผู้้�ปฏิบัติงานแลัะผู้้�บริหารในองค์์กรธุิรกิจภัายใน

ประเทศแลัะระหว่างประเทศ

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�สามารถเป็นเจ�าของแลัะผู้้�ประกอบการธุิรกิจที�มีศักยภัาพื่แลัะมีค์วาม

รับผู้ิดีช่อบต่อสังค์ม

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

เจ�าของแลัะผู้้�ประกอบการธิุรกิจ

นักบริหารจัดีการในองค์์กรธิุรกิจภัายในประเทศแลัะระหว่างประเทศ

เจ�าหน�าที�ปฏิบัติงานในองค์์กรภัาค์รัฐแลัะเอกช่น

ผู้้�สอนในสถาบันการศึกษาซึ�งใช่�ศาสตร์ที�เกี�ยวข�อง

หลัักสูตรบริหารธิุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการจัดีการธิุรกิจแลัะภาษา 

Bachelor of Business Administration Program in Business 

Management and Languages 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีเน̂นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด̂านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความรอบรู̂ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด̂านการจัดการภาครัฐ               

     นโยบายสาธารณะ การบริหารท̂องถ่ิน การจัดการทรัพยากรมนุษยB   

      3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม  

  4. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความคิดสร̂างสรรคBและการปรับตัวเข̂ากับการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร̂างความเข̂มแข็งของ 

     สังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานท่ัวไป เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นักสoงเสริมการปกครองสoวนท̂องถ่ิน  นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB 

3. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะหB 

4. เจ̂าหน̂าท่ีอำนวยการ  เจ̂าหน̂าท่ีบริการงานท่ัวไป 

5. ผู̂สอนในสถาบันการศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีองค์์ค์วามร้�ทางดี�านการจัดีการ ภัาวะผู้้�นำ เพื่่�อนำไปใช่�ในการจัดีการ

ชุ่มช่น ทั�งในฐานะผู้้�ขับเค์ลั่�อน ผู้้�มีส่วนร่วมแลัะสมาช่ิกในชุ่มช่นต่าง ๆ

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์วามร้�ค์วามสามารถทั�งการจัดีการทั�วไปแลัะการจัดีการชุ่มช่น            

มีค์ุณ์ธิรรมแลัะจริยธิรรมในการทำงานเพื่่�อก่อให�เกิดีการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น

สร�างแนวค์วามค์ิดีการพื่ัฒนาที�เน�นคุ์ณ์ภัาพื่ของค์น ชุ่มช่นแลัะสังค์ม โดียใช่�แนวทาง

การพื่ัฒนาสังค์มที�เข�มแข็งแลัะยั�งย่น โดียการมีส่วนร่วมของทุกภัาค์ส่วน

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักจัดีการชุ่มช่น นักพื่ัฒนาชุ่มช่น/พื่ัฒนากร

นักวิเค์ราะห์นโยบายแลัะแผู้น นักบริหารงาน นักพื่ัฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์ นักฝ่ึกอบรม

พื่นักงานธิุรการ พื่นักงานบุค์ค์ลั เจ�าหน�าที�ชุ่มช่นสัมพื่ันธิ์

เจ�าหน�าที�บริหารชุ่มช่น นักบริหารงานทั�วไป

หลัักสูตรศิิลัปศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาการจัดีการชุมชน 

Bachelor of Arts Program in Community Management

 

Website:  http://www.ms.su.ac.th/th/course 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Facebook : สาขาวิิชาการจุัดีการชุมชน 

คณะวิิทยาการจุัดีการ มหาวิิทยาลััยศิิลัปากร

Website : http://www.ms.su.ac.th/th/course

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Community Management  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

 1. พัฒนาผู]เรียนให]มีองคaความรู]ทางด]านการจัดการ ภาวะผู]นำ เพื่อนำไปใช]ในการจัดการชุมชน ทั้งในฐานะผู]               

     ขับเคล่ือน ผู]มีสgวนรgวมและสมาชิกในชุมชนตgาง ๆ 

  2. พัฒนาผู]เรียนให]มีความรู]ความสามารถทั้งการจัดการทั่วไปและการจัดการชุมชน มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

     การทำงานเพ่ือกgอให]เกิดการพัฒนาอยgางย่ังยืน 

   3. สร]างแนวความคิดการพัฒนาที่เน]นคุณภาพของคน ชุมชนและสังคม โดยใช]แนวทางการพัฒนาสังคมท่ี

                เข]มแข็งและย่ังยืน โดยการมีสgวนรgวมของทุกภาคสgวน 

 อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักจัดการชุมชน นักพัฒนาชุมชน/พัฒนากร 

2. นักวิเคราะหaนโยบายและแผน นักบริหารงาน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยa นักฝrกอบรม 

3. พนักงานธุรการ พนักงานบุคคล เจ]าหน]าท่ีชุมชนสัมพันธa 

4. เจ]าหน]าท่ีบริหารชุมชน นักบริหารงานท่ัวไป 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

Website:  http://www.ms.su.ac.th/th/course 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�ให�ค์วามร้�ทางวิช่าการดี�านการจัดีการโรงแรม ทักษะแลัะสมรรถนะทาง

วิช่าช่ีพื่ดี�านการให�บริการ

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์ุณ์ธิรรม จริยธิรรม แลัะค์วามรับผู้ิดีช่อบต่อสังค์มตามจรรยาบรรณ์

วิช่าช่ีพื่

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์วามสามารถทางเทค์โนโลัยีสารสนเทศแลัะทักษะการส่�อสารภัาษา

ต่างประเทศในงานวิช่าช่ีพื่อย่างมีประสิทธิิภัาพื่

เป็นหลักัสต้รที�สอนทกัษะดี�านมนษุยสัมพัื่นธ์ิแลัะจติบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้้�อ่�น

ไดี�อยา่งเหมาะสมสามารถพื่ฒันาตนเองทั�งดี�วยค์วามร้� ทกัษะวชิ่าช่พีื่ แลัะคุ์ณ์ธิรรมอยา่ง

ต่อเน่�อง

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ประกอบอาช่ีพื่ในธิุรกิจโรงแรมแลัะที�พื่ักทางเลั่อก ในระดีับปฏิบัติการแลัะ

ผู้้�บริหารทุกระดีับ 

ผู้้�ประกอบการธิุรกิจที�พื่ักแลัะที�พื่ักทางเลั่อก

พื่นักงานในธิุรกิจที�เกี�ยวข�องกับอุตสาหกรรมบริการแลัะการท่องเที�ยว

หลัักสูตรบริหารธิุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการจัดีการโรงแรม 

Bachelor of Business Administration Program in 

Hotel Management

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีเน̂นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด̂านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความรอบรู̂ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด̂านการจัดการภาครัฐ               

     นโยบายสาธารณะ การบริหารท̂องถ่ิน การจัดการทรัพยากรมนุษยB   

      3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม  

  4. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความคิดสร̂างสรรคBและการปรับตัวเข̂ากับการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร̂างความเข̂มแข็งของ 

     สังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานท่ัวไป เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นักสoงเสริมการปกครองสoวนท̂องถ่ิน  นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB 

3. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะหB 

4. เจ̂าหน̂าท่ีอำนวยการ  เจ̂าหน̂าท่ีบริการงานท่ัวไป 

5. ผู̂สอนในสถาบันการศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

เป็นหลัักส้ตรที�ให�ค์วามร้�เช่ิงทฤษฎีี การปฏิบัติ แลัะวิทยาการที�ทันสมัยเพื่่�อการจัดีการ

การท่องเที�ยว

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีทักษะดี�านเทค์โนโลัยีสารสนเทศ ทักษะดี�านการใช่�ภัาษาไทยแลัะ

ภัาษาต่างประเทศในงานอาช่ีพื่ดี�านการท่องเที�ยว

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์วามตระหนักถึงค์ุณ์ค์่าทางศิลัปะ วัฒนธิรรมแลัะประยุกต์ใช่�ในงาน

อาช่ีพื่อย่างสร�างสรรค์์

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ผู้้�ประกอบการบริษัทนำเที�ยว บริษัทตัวแทนจำหน่ายดี�านการท่องเที�ยว แลัะธุิรกิจที�

เกี�ยวข�อง

นักวางแผู้นแลัะพื่ัฒนาการท่องเที�ยวในหน่วยงานดี�านการท่องเที�ยว

นักค์ิดีแลัะผู้ลัิตเน่�อหา (Content) ดี�านการท่องเที�ยวในตลัาดีดีิจิทัลั

พื่นักงานในธิุรกิจนำเที�ยว ธิุรกิจการบิน แลัะธิุรกิจโรงแรม

มัค์ค์ุเทศก์  นักวิจัยดี�านการท่องเที�ยว

หลัักสูตรศิิลัปศิาสตรบัณฑิิต สาขาวิิชาการจัดีการการท่องเที�ยวิ 

Bachelor of Arts Program in Tourism Management

 

 

 

 

 

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

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University - Thailand

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

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการการท@องเท่ียว  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Management  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีให̂ความรู̂เชิงทฤษฎี การปฏิบัติ และวิทยาการท่ีทันสมัยเพ่ือการจัดการการท@องเท่ียว 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีทักษะด̂านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด̂านการใช̂ภาษาไทยและภาษาต@างประเทศใน

งานอาชีพด̂านการท@องเท่ียว 

3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความตระหนักถึงคุณค@าทางศิลปะ วัฒนธรรมและประยุกตmใช̂ในงานอาชีพอย@าง

สร̂างสรรคm 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผู̂ประกอบการบริษัทนำเท่ียว บริษัทตัวแทนจำหน@ายด̂านการท@องเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวข̂อง 

2. นักวางแผนและพัฒนาการท@องเท่ียวในหน@วยงานด̂านการท@องเท่ียว 

3. นักคิดและผลิตเน้ือหา (Content) ด̂านการท@องเท่ียวในตลาดดิจิทัล 

4. พนักงานในธุรกิจนำเท่ียว ธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรม 

5. มัคคุเทศกm  นักวิจัยด̂านการท@องเท่ียว 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University - Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�เข�าใจการวิเค์ราะห์ปัญหา สถานการณ์์ แลัะกระบวนการเพื่่�อแก�ไข

ปัญหาทางการตลัาดี มีค์วามค์ิดีสร�างสรรค์์แลัะค์วามค์ิดีเช่ิงนวัตกรรมเพื่่�อสามารถ

ประยุกต์ค์วามร้�ในสายอาช่ีพื่การตลัาดีให�ตรงตามค์วามต�องของภัาค์ธิุรกิจ แลัะการ

เปลัี�ยนแปลังทางเทค์โนโลัยี สังค์มแลัะวัฒนธิรรมของโลัก

เป็นหลัักส้ตรที�มุ่งหวังให�มีทักษะค์วามสัมพื่ันธิ์ระหว่างบุค์ค์ลั ทักษะการส่�อสาร ทักษะ

การนำเสนอ แลัะสามารถประยุกต์ใช่�เทค์โนโลัยีในการจัดีการดี�านการตลัาดีเช่งิบร้ณ์าการ

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�มีค์ุณ์ธิรรม จริยธิรรมแลัะมีจิตสำนึกค์วามรับผู้ิดีช่อบต่อวิช่าช่ีพื่แลัะ

สังค์ม

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักการตลัาดี นักโฆษณ์า นักจัดีซ่�อ

เจ�าหน�าที�ลั้กค์�าสัมพื่ันธิ์ เจ�าหน�าที�จัดีกิจกรรมพื่ิเศษ

ผู้้�สอนในสถาบันการศึกษา นักวิจัยการตลัาดี

หลัักสูตรบริหารธิุรกิจบัณฑิิต สาขาวิิชาการตลัาดี 

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีเน̂นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด̂านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความรอบรู̂ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด̂านการจัดการภาครัฐ               

     นโยบายสาธารณะ การบริหารท̂องถ่ิน การจัดการทรัพยากรมนุษยB   

      3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม  

  4. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความคิดสร̂างสรรคBและการปรับตัวเข̂ากับการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร̂างความเข̂มแข็งของ 

     สังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานท่ัวไป เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นักสoงเสริมการปกครองสoวนท̂องถ่ิน  นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB 

3. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะหB 

4. เจ̂าหน̂าท่ีอำนวยการ  เจ̂าหน̂าท่ีบริการงานท่ัวไป 

5. ผู̂สอนในสถาบันการศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

สร�างนักจัดีการอีเว�นท์ม่ออาช่ีพื่ พื่ัฒนางานอย่างสร�างสรรค์์ ดี�วยพื่ลัังเค์ร่อข่ายที�ยั�งย่น

พื่ฒันาผู้้�เรยีนให�มคี์วามรอบร้� แลัะสามารถปฏบิติังานในการจดัีการงานแสดีงนทิรรศการ 

แลัะงานอีเว�นท์ ไดี�อย่างกว�างขวาง

พื่ัฒนาผู้้�เรียนให�เป็นผู้้�มีค์ุณ์ธิรรม จริยธิรรมแลัะจรรยาบรรณ์ในวิช่าช่ีพื่ของตน รวมทั�ง

สามารถบ้รณ์าการค์วามร้�ค์วบค์้่กับการพื่ัฒนาชุ่มช่นแลัะสังค์มโดียรอบไดี�เป็นอย่างดีี

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

นักปฏิบัติการ นักวางแผู้นแลัะพื่ัฒนาธิุรกิจในงานการบริการ งานอีเวนท์ งานการกีฬา

แลัะงานแสดีงนิทรรศการ

ผู้้�จัดีงานการแสดีง งานค์อนเสิร์ต งานเวที งานเทศกาลัแลัะกิจกรรมงานอีเวนท์ต่าง ๆ

ผู้้�ประกอบการในธุิรกิจบริการ เช่่น งานดี�านอาหารแลัะเค์ร่�องด่ี�ม งานวางแผู้นการ

แต่งงาน งานดี�านการกีฬา งานเทศกาลัแลัะงานกิจกรรมพื่ิเศษ เป็นต�น

ผู้้�ประกอบการในธุิรกจิอเีวนทแ์ลัะงานแสดีงนิทรรศการ เช่น่ งานการจัดีการประชุ่มทั�ง

ระดีับช่าติแลัะนานาช่าติ งานการท่องเที�ยวเพื่่�อเป็นรางวัลัแลัะงานแสดีงนิทรรศการ 

เป็นต�น

นักวิช่าการ แลัะผู้้�เช่ี�ยวช่าญดี�านการจัดีงานนิทรรศการแลัะงานอีเวนท์

หลักัสตูรบรหิารธิรุกจิบณัฑิิต สาขาวิชิาการจัดีการงานนิทรรศิการ

แลัะงานอีเวิ้นท์

Bachelor of Business Administration Program in Exhibition and 

Events Management  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University

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

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการการท@องเท่ียว  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Tourism Management  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีให̂ความรู̂เชิงทฤษฎี การปฏิบัติ และวิทยาการท่ีทันสมัยเพ่ือการจัดการการท@องเท่ียว 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีทักษะด̂านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด̂านการใช̂ภาษาไทยและภาษาต@างประเทศใน

งานอาชีพด̂านการท@องเท่ียว 

3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความตระหนักถึงคุณค@าทางศิลปะ วัฒนธรรมและประยุกตmใช̂ในงานอาชีพอย@าง

สร̂างสรรคm 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผู̂ประกอบการบริษัทนำเท่ียว บริษัทตัวแทนจำหน@ายด̂านการท@องเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวข̂อง 

2. นักวางแผนและพัฒนาการท@องเท่ียวในหน@วยงานด̂านการท@องเท่ียว 

3. นักคิดและผลิตเน้ือหา (Content) ด̂านการท@องเท่ียวในตลาดดิจิทัล 

4. พนักงานในธุรกิจนำเท่ียว ธุรกิจการบิน และธุรกิจโรงแรม 

5. มัคคุเทศกm  นักวิจัยด̂านการท@องเท่ียว 

 

5. ช-องทางติดต-อ    

 

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University - Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

  
 



คณะว�ทยาการจัดการ

จุดีเดี่นของหลัักสูตร

สาขายอดีนิยมเป็นที�ต�องการของตลัาดีแรงงาน

เรียนร้�แลัะดี้งานจากการปฏิบัติงานจริง

เสริมทักษะดี�านภัาษาแลัะสมรรถนะทางดี�านเทค์โนโลัยีสารสนเทศที�ใช่�ในงาน

โลัจิสติกส์ระหว่างประเทศ รวมถึงมีค์วามรอบร้�ดี�านเทค์โนโลัยีสารสนเทศ

มีค์วามร่วมม่อกับภัาค์รัฐแลัะเอกช่นในการให�ค์วามร้�แลัะฝ่ึกประสบการณ์์

หลัักส้ตรมีการฝ่ึกงานแลัะสหกิจศึกษา โดียมีสถานประกอบการดี�านโลัจิสติกส์ที�มีช่่�อ

เสียงในประเทศไทยหลัายบริษัทรองรับการฝ่ึกงานแลัะสหกิจศึกษาให�กับนักศึกษา

อาชีพที�สามารถประกอบไดี้หลัังสำเร็จการศิึกษา   

ให�บริการดี�านโลัจิสติกส์  ตัวแทนขนส่งสินค์�าทางบก ทางน�ำ ทางอากาศ

ผู้้�ประกอบการการขนส่งระหว่างประเทศ

นักวิเค์ราะห์ดี�านโลัจิสติกส์แลัะโซ่อุปทาน

ผู้้�บริหารแลัะนักปฏิบัติการฝ่่ายจัดีซ่�อ ฝ่่ายค์ลัังสินค์�า

รบัราช่การในหนว่ยงานที�เกี�ยวข�อง เช่น่ กรมศุลักากร กรมการขนส่งทางบก กรมเจรจา

การค์�าระหว่างประเทศ

ตัวแทนผู้้�นำเข�า-ส่งออก / บริษัทเอกช่นซึ�งเป็นผู้้�นำเข�าส่งออก

หลัักสูตรบริหารธิุรกิจบัณฑิิตสาขาวิิชาการจัดีการโลัจิสติกส์

ระหวิ่างประเทศิ 

Bachelor of Business Administration Program in International 

Logistics Management 
  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook : Faculty of Management Science, 

Silpakorn University

Website : www.ms.su.ac.th

ข"อมูลการประชาสัมพันธ2หลักสูตร 
 

1. ช่ือภาควิชา/หน-วยงานเจ2าของหลักสูตร   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรB  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Administration Program in Public Administration  

 

3. จุดเด-นของหลักสูตร 

1. เป[นหลักสูตรท่ีเน̂นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางด̂านรัฐประศาสนศาสตรB หลักการบริหารการจัดการ 

2. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความรอบรู̂ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด̂านการจัดการภาครัฐ               

     นโยบายสาธารณะ การบริหารท̂องถ่ิน การจัดการทรัพยากรมนุษยB   

      3. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและสำนึกรับผิดชอบตoอสังคม  

  4. พัฒนาผู̂เรียนให̂มีความคิดสร̂างสรรคBและการปรับตัวเข̂ากับการเปล่ียนแปลงเพ่ือสร̂างความเข̂มแข็งของ 

     สังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบได2หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักวิเคราะหBโครงการ นักจัดการงานท่ัวไป เจ̂าหน̂าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

2. นักสoงเสริมการปกครองสoวนท̂องถ่ิน  นักพัฒนาทรัพยกรมนุษยB 

3. นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะหB 

4. เจ̂าหน̂าท่ีอำนวยการ  เจ̂าหน̂าท่ีบริการงานท่ัวไป 

5. ผู̂สอนในสถาบันการศึกษา 

5. ช-องทางติดต-อ    

Facebook: Faculty of Management Science, Silpakorn University 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  www.ms.su.ac.th 

 

 
 

6. รูปประกอบ  

 

 

 
 


